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Про розгляд  запиту 

гр. Пилипенко О.О. 
 

Державна екологічна інспекція України розглянула запит на публічну 
інформацію гр. Пилипенка О.О. стосовно надання інформації про перевірки 
комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянськводоканал» та 
повідомляє наступне. 

Статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
визначено, що 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. 
Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до 
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні. 

Згідно із статтею 202 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» та відповідно до Положення про Державну екологічну 
інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 19.04.2017 № 275, Держекоінспекція реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог 
законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та 
здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому 
порядку територіальні та міжрегіональні територіальні  органи. 

Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог 
природоохоронного законодавства на території Запорізької області, зокрема 
зазначеним у запиті на публічну інформацію про перевірки комунальним 
підприємством Бердянської міської ради «Бердянськводоканал», здійснюється 
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Державною екологічною інспекцією Південного округу відповідно до 
Положення про Державну екологічну інспекцію Південного округу (нова 
редакція, ідентифікаційний номер 43877338), затвердженого наказом 
Держекоінспекції від 02.02.2021 № 61. 

З огляду на зазначене, запит гр. Пилипенка О.О. направляється за 
належністю у порядку частини третьої статті 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» до Державної екологічної інспекції Південного округу 

для підготовки запитуваної інформації, доступ до якої необмежений, шляхом 
надання інформації про перевірки комунального підприємства Бердянської 
міської ради «Бердянськводоканал» та вжитих заходів впливу при здійсненні 
заходів державного нагляду (контролю). 

Відповідно до вимог статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформацію» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 
бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

 

Додаток: запит на публічну інформацію гр. О.О. Пилипенка на 2-гу 
адресу на 1 арк. в 1 прим. 

 
 

Перший заступник Голови                                                                  Д. ЗАРУБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Світлана Полупан 521-20-34 
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