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УКРАЇНА 
 

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

просп. Голосіївський, 42, м. Київ, 03039, тел. (044) 281 66 62, факс 281 66 61 

E-mail: rda_golos@kmda.gov.ua  Код ЄДРПОУ 37308812 
 

 

Артемові Гордєєву 

foi+request-87617-0bd40364@dostup.pravda.com.ua 

Про надання інформації щодо порядку  
розміщення урн для сміття в  місцях  
загального користування вздовж  
вул. Академіка Заболотного  
(навпроти авторинку) 
 

Шановний пане Артеме! 

  

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є.Ситніченка від 
08.06.2021 № 2782 (з) та № 2788 (з) Голосіївська районна в місті Києві державна 
адміністрація розглянула Ваші запити на отримання публічної інформації, які 
надійшли від Київської міської ради листом від 08.06.2021 № 225-СК-2428 щодо 
надання інформації про порядок розміщення смітників у місцях загального 
користування вздовж вул. Академіка Заболотного (навпроти авторинку). 

За результатами розгляду, надаємо нормативно-розпорядчі документи, які 
регламентують порядок встановлення урн для сміття та періодичність його вивезення 

на території міста Києва. 
Одночасно інформуємо, що відповідно до частини першої 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 Законом, суттєвою ознакою якої є її попередня 
фіксація. Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не 
вимагає у відповідь на запит створювати певну інформацію, зокрема, надавати 
роз’яснення, пояснення тощо. 

Таким чином, Ваш запит на інформацію до Київської міської ради від  
07.06.2021 в частині надання роз’яснень  про порядок розміщення смітників у місцях 
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загального користування в місті Києві, в тому числі і вздовж вулиці Академіка 
Заболотного (навпроти авторинку) не є запитом у визначенні Закону, а тому підлягає 
розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян». 

Звернення до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
надсилаються за адресою: просп.Голосіївський, 42, м. Київ, 03039 або на 
електронну пошту: zg_golos@kmda.gov.ua. 

 

Додаток: 1.Правила благоустрою міста Києва, на 103 арк. в 1 прим.; 
      2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 10.02.2014 № 193 «Про затвердження Схеми 
санітарного очищення м.Києва» та додатки до нього  на 532 арк. в 1 прим. 

 

З повагою 

 

Заступник  голови         Олег КАЛУГІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едуард Шимко 

Олена Заболотна 259 85 97 
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