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АПАРАТ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОСТУПУ  
ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 74 61, (044) 202 76 42, Код ЄДРПОУ 37853361 

Е-пошта uizdpi@kievcity.gov.ua, Е-пошта для запитів на публічну інформацію: zapyt@kma.gov.ua 
 

 

Власюк Юлія 

foi+request-98951-

4fa10265@dostup.pravda.com.ua 

  

Шановна пані Юліє! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) листом від 14.01.2022 № 225-СК-120 із Київської 

міської ради надійшов Ваш запит на інформацію, який було зареєстровано 

14.01.2022 в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної 

інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) за № 191(з). 

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» інформуємо про продовження терміну розгляду Вашого 

запиту у зв’язку з пошуком інформації серед значної кількості даних. Кінцевий 

термін виконання запиту встановлено 10.02.2022 (20 робочих днів з дня 

отримання Вашого запиту). Наголошуємо, що виконавцями буде вжито всіх 

можливих заходів для надання інформації якнайшвидше. 

Одночасно інформуємо, що запит було направлено до Державного архіву 

міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
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державної адміністрації) та до Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації для опрацювання в межах компетенції та надання Вам відповідей. 

Звертаємо Вашу увагу, що опрацювання запитів на інформацію, яка 

міститься у документах, внесених до Національного архівного фонду, 

здійснюється відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд 

та архівні установи», Правил роботи архівних установ України (затверджених 

наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013 №656/5), Порядку 

користування документами Національного архівного фонду, що належать 

державі, територіальним громадам (затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України 19.11.2013 №2438/5). 

 

З повагою 

 

Начальниця відділу забезпечення  
доступу до публічної інформації                    Олександра ЩЕРБИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таїсія Воротило 202 76 00 


