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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.golosiivska@kyivcity.gov.ua  Код ЄДРПОУ 37308812 
 

Анні 
foi+request-90878-13b6155c@dostup.pravda.com.ua 

Про заплановані на 2021 рік заходи  
з капітального ремонту тротуарів  
вздовж вулиці Метрологічної 
  

Шановна пані Анно! 

   

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Є.Ситніченка від 12.08.2021 № 4129 (з) Голосіївська районна в місті Києві 
державна адміністрація розглянула Ваш запит на інформацію від 11.08.2021 щодо 
запланованих на 2021 рік заходів з капітального ремонту тротуарів вздовж вулиці 
Метрологічної в Голосіївському районі. 

За результатами розгляду, повідомляємо, що відповідно до статті 19 
Конституції України органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

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 суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом.  

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.  

Відповідно до інформації наданої балансоутримувачем шляхово-вуличної 
мережі вулиці Метрологічної, комунальним підприємством «Шляхово-
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експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та 
споруд на них Голосіївського району», виконання робіт з капітального ремонту 
тротуарів на 2021 рік не заплановано. 

Враховуючи вказане, на підставі частини першої статті 22 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», повідомляємо Вам про відмову у 
задоволенні Вашого запиту від 11.08.2021. 

Особа відповідальна за розгляд Вашого запиту – Заболотна Олена 
Михайлівна, головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм Голосіївської 
районної в місті Києві державної адміністрації. 

На виконання вимог частини 1 статті 23 Закону роз’яснюємо, що  рішення, дії 
чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені до суду. 
 

З повагою 

 

Заступник голови         Олег КАЛУГІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Федченко 

Олена Заболотна 259 85 97 
 


