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Щодо надання публічної інформації 
 

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацював запит на 

інформацію від 17 липня 2021 року (надійшов 19.07.2021 № 050-34(з)). 
За результатами опрацювання інформуємо про наступне, Департамент 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) діє відповідно до Положення, 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2013 року № 1717 

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 07 травня 2020 № 681) (далі – 

Положення) та у своїй діяльності керується Конституцією України та 
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки 
України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської 
міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

Відповідно до Положення, Департамент економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
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адміністрації) не наділений повноваженнями щодо збирання, зберігання або 
оброблення інформації щодо приписів про усунення будь-яких порушень, 
вчинених суб’єктами господарювання, в тому числі щодо порушень, 
пов’язаних із дискримінацією. 

У зв’язку із вищевикладеним Департамент не володіє запитуваною 
інформацією, в Департаменті відсутня інформація хто саме може володіти 
інформацією про приписи на усунення будь-яких порушень, надані, 
зазначеними у запиті на інформацію від 17 липня 2021 року, суб’єктам 
господарювання, в тому числі щодо усунення порушень, пов’язаних із 
дискримінацією. 

 

 

 

Директор          Наталія МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костянтин ВАРЕС 

202-76-79 


