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Шановна Наталю Михайлівно!

На Ваш запит від 12.08.2021 № 349-1, зареєстрований 13.08.2021 

за № Щ-14386.3/21, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

(далі – Уповноважений), поданий через сервіс «Доступ до правди» щодо причин 

неотримання відповіді на Ваш попередній запит від 21.07.2021 та вжиття 
відповідних заходів реагування, а також надання інформації про акти 

індивідуальної дії інформуємо.
По суті запитуваної у пунктах  «14.1», «14.2» та «14.3» інформації про акти 

індивідуальної дії повідомляємо, що у запиті Ви зазначаєте лише назву 

інформації та не конкретизуєте її будь-якими критеріями, що надало б 

можливість достовірно ідентифікувати запитувану Вами інформацію. З огляду 

на зазначене, на підставі пункту 4 частини першої статті 22 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» повідомляємо Вам про відмову у наданні 
запитуваної інформації у цій частині.

У відповідь на пункти «14.4» – «14.10», «14.10.1», «14.10.2» запиту 

повідомляємо, що Ваш запит від 21.07.2021 було зареєстровано в Секретаріаті 
Уповноваженого 22.07.2021 за № Щ-12768.3/21 (копія запиту із проставленим 

реєстраційним номером додається). За результатами його розгляду Вам надано 

відповідь листом Секретаріату Уповноваженого від 29.07.2021 № 21770.4/Щ-
12768.3/21/29.3 (копія листа додається) у строки, передбачені статтею 20 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». У відповіді також міститься 
інформація про виконавця листа та номер службового телефону. 

Зазначений лист було надіслано на вказану Вами у запиті електронну 

адресу. Підтвердженням відправлення листа від 29.07.2021 є скриншот сторінки 

із системи електронного документообігу «Мегаполіс» (скриншот додається).
Стосовно пунктів «14.11», «14.14» запиту інформуємо, що закони України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про звернення громадян» не зобов’язують 
Уповноваженого оприлюднювати на офіційному веб-сайті відповіді на запити та 
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звернення, а також давати заявникам та запитувачам належним чином завірені 
копії відповідей.

Щодо пункту «14.12» повідомляємо, що особа, відповідальна за розгляд 

Вашого запиту від 12.08.2021 № 349-1 – Коваленко Юлія Вадимівна, головний 

спеціаліст відділу з дотримання права на доступ до публічної інформації 
Управління моніторингу прав на звернення та інформацію Секретаріату 

Уповноваженого.
Принагідно звертаємо увагу, що сервіс «Доступ до правди» працює як 

уніфікована платформа для надсилання електронних запитів розпорядникам 

інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Для направлення електронного звернення до Уповноваженого Ви можете 

скористатися сервісом «Онлайн приймальня», що розміщена на сайті 
Уповноваженого за посиланням https://online.ombudsman.gov.ua/.

У разі незгоди з наданою відповіддю Ви можете оскаржити її відповідно 

до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».

Додатки на 15 арк. в 1 прим.

З повагою
начальник Управління моніторингу
прав на звернення та інформацію               Ірина ПОПОВИЧ

вик. Коваленко Ю.В. 
Т. гарячої лінії 044-253-75-89

https://online.ombudsman.gov.ua/

