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Виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація) 
 
пані Марії 
foi+request-86588-41c28f7b@dostup.pravda.com.ua 

 

До Міністерства розвитку громад та територій України надійшов запит 
п. Марії (копія додається) щодо кількості громадян, які перебували на обліку 
потребуючих поліпшення житлових умов, у м. Києві у 2020 та 2021 роках, 
надісланий листом Державної служби статистики України від 18.05.2021 

№ 15.1.3-22/633Пі-21. 

Частиною другою статті 19 Конституції України установлено, що 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» до власних повноважень органів місцевого самоврядування належить 
облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення 
житлових умов, розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що 
належить до комунальної власності. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про столицю України – місто-герой 
Київ» система місцевого самоврядування у місті Києві включає, зокрема міську 
раду та виконавчий орган міської ради. 

Статтею 10-1 цього Закону визначено, що виконавчим органом Київської 
міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує 
функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої 
влади в місті Києві. 

Статтею 1 Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) 
серед іншого визначено, що публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
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повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим законом. 

У частині другій цієї статті зазначено, що публічна інформація є 
відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Згідно з частиною 1 статті 19 Закону запит на інформацію – це прохання 
особи до розпорядника інформації, надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. 

Частиною 3 статті 22 Закону установлено, що розпорядник інформації, 
який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або 
характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, 
зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним 
повідомленням про це запитувача.  

Враховуючи вищевикладене, надсилаємо вищезазначений запит для 
розгляду та надання відповіді запитувачці по суті порушених нею питань з 
одночасним інформуванням Мінрегіону. 

 

Додаток: на 1 арк. у першу адресу. 
 

 

 

Заступник Міністра Наталія ХОЦЯНІВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старцева С.М. 
Сарапіна І.В. 207-18-67 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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