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Головне управління ДПС у м. Києві                
вул. Шолуденка, 33/19 

м. Київ, 04116 

 

Управління інформаційного 
забезпечення та доступу до 
публічної інформації  
на № 2493 (з) від 21.05.2021 

 

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) за 
дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) Ситніченка Є. В. від 21.05.2021              

№ 2493 (з) розглянуто Ваш запит на публічну інформацію  від 19.05.2021 № б/н. 

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

З аналізу наведеного визначення публічної інформації вбачається,  
що під публічною інформацією розуміється вся інформація, якою володіє суб’єкт 
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владних повноважень та яка є відображеною та задокументованою будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях. 

Відповідно до статей 40, 41 Податкового кодексу України адміністрування 
окремих податків та зборів, а також контроль за дотриманням вимог податкового 

та іншого законодавства покладено на контролюючі органи. Контролюючим 
органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
політику, його територіальні органи. 

Ведення обліку платежів у розрізі платників не відноситься до компетенції 
Департаменту, визначеної Положенням про Департамент, затвердженим 
рішенням Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 (в редакції рішення 
Київської міської ради від 10.03.2016 № 144/144) та відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку 
податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (зі змінами) здійснюється 
контролюючими органами. 

Таким чином, Департамент не володіє і не зобов’язаний володіти 
запитуваною інформацією. 

Враховуючи викладене та пункт 1 частини першої статті 22 Закону 
Департамент не може надати запитувану інформацію.  

Згідно з частиною третьою статті 22 Закону копія Вашого запиту про 
надання публічної інформації від 19.05.2021 направляється для розгляду за 
належністю та надання відповіді до Головного управління Державної податкової 
служби у місті Києві. 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 
оскаржені в порядку, передбаченому статтею 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». 

 

Додаток: в другу адресу - копія запиту про надання публічної інформації 
від 19.05.2021 на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

Заступник директора                                                                      Вадим ШЕЙКО 

 

 
Олексій Коляденко 279 44 69 


