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На вх. № 1639 зі від 14.07.2021

Про розгляд запиту на інформацію

Департаментом державного майна та ресурсів Міністерства внутрішніх
справ України (далі – Департамент) розглянуто Ваш запит на інформацію
від 14.07.2021, у зв’язку з чим повідомляємо наступне.

Відповідно до запиту Ви бажаєте отримати інформацію стосовно списку
осіб, які отримали житло від Міністерства внутрішніх справ України або
Національної поліції України, з вказанням дати надання житлової площі та її
розміру.

Згідно зі статтею 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.

Публічна інформація має зокрема такі ознаки: готовий продукт
інформації, який отриманий або створений лише в процесі виконання
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним
законодавством; заздалегідь відображена або задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація.

Департамент в процесі виконання своїх завдань та функцій не здійснював
узагальнення, аналітичну обробку даних або створення в інший спосіб
запитуваної інформації.

Ураховуючи вищезазначене, керуючись пунктом 1 частини 1 статті 22
Закону, повідомляємо про відмову в задоволені Вашого запиту.

Відповідальний за розгляд Вашого запиту на інформацію – Піддубний
Сергій Вадимович, головний спеціаліст відділу з житлових питань управління
державної власності та майна Департаменту державного майна та ресурсів
МВС.

МВС України
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Відповідно до вимог пункту 4 частини 4 статті 22 Закону зазначаємо, що
порядок оскарження цієї відповіді визначено статтею 23 Закону.

Додатково повідомляємо, що відповідно до частини 3 статті 22 Закону
Ваш запит надіслано до Національної поліції України, як належному
розпоряднику інформації у частині, що стосується її діяльності, для розгляду
вустановленому порядку.

Начальник Управління
державної власності та майна Олександр ПІВЧУК

Сергій Піддубний 254 97 65


