
ЗВІТ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  
«Про доступ до публічної інформації» 

 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 

 за 2017 рік 
 

1. Інформація про підрозділ / відповідальну особу 
1.1. Кількість осіб, безпосередньо залучених до виконання Закону 1 
1.2. П.І.П. відповідальної особи, посада Ярмаченко Л. В.,  

головний спеціаліст 
відділу організації 
діловодства 

1.3. Службовий номер телефону відповідальної особи 424-03-63 
1.4. Адреса електронної пошти відповідальної особи dokvidsrda1@ukr.net 
1.5. Адреса електронної пошти для інформаційних запитів doksrda@kievcity.gov.ua 

2. Кількість запитів прийнятих по кожному із зазначених каналів зв’язку у 2017 році 
2.1. Загальна кількість запитів (у тому числі): 452 

- електронною поштою: 267 
- поштою: 48 
- телефоном: 2 
- факсом: 1 
- особисто: 85 
- через органи влади: 47 
- від інших органів, установ, організацій 2 

2.2. Кількість запитів від засобів масової інформації (окремо): 125 
3. Кількість запитів ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів у 2017 році 

3.1. Загальна кількість запитувачів (у тому числі): 452 
- фізичні особи: 355 
- юридичні особи (враховуючи ЗМІ): 97 
- об'єднання громадян без статусу юридичної особи: 9 

4. Кількість опрацьованих запитів у 2017 році 
4.1. Кількість відповідей із порушенням терміну (понад 5 робочих днів 

без повідомлення та із перевищенням терміну 20 робочих днів) 
85 

4.2. Загальна кількість відповідей, наданих установою: 452 
4.3. Загальна кількість відмов у наданні інформації на запит, із них: 13 

- не є розпорядником: 7 
- конфіденційна: 6 

4.4 Загальна кількість відповідей на запити, що були оскаржені: 2 
4.5. Загальна кількість запитів, що були направлені належному 

розпоряднику інформації: 
28 

4.6. Загальна кількість запитів, що було задоволено: 392 
4.7. Загальна кількість отриманих листів, у яких посилалися на Закон 

України «Про доступ до публічної інформації», а по суті були 
скаргами, заявами, пропозиціями чи клопотаннями про надання 
роз’яснень? 

19 

5. Кількість запитів, які знаходяться на опрацюванні  
5.1. Кількість запитів, які знаходяться на розгляді: – 

6. Кількість запитів по кожному з таких видів інформації у 2017 році 
6.1. Інформація про фізичну особу 9 
6.2. Інформація довідково-енциклопедичного характеру 50 



2 
 

6.3. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) 2 
6.4. Інформація про товар (роботу, послугу) – 
6.5. Науково-технічна інформація 6 
6.6. Податкова інформація 54 
6.7. Правова інформація 10 
6.8. Статистична інформація 54 
6.9. Соціологічна інформація – 
6.10. Інші види інформації (вкажіть які: питання житлово-комунального 

господарства, надання копій документів тощо) 
267 

7. Система обліку публічної інформації 
7.1. Дата наказу / розпорядження про створення системи обліку – 

8. Відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк 
8.1. Чи затверджені у Вашому органі виконавчої влади граничні норми, 

що застосовуються під час відшкодування фактичних витрат на 
копіювання і друк документів, що надаються за запитом на 
інформацію 

Так, розпорядженням 
Святошинської районної в 
місті Києві державної 
адміністрації від 10.04.2012 
№ 237, зареєстрованим у 
Святошинському районному 
управлінні юстиції у м. Києві 
23.04.2012 за № 2/153 

8.2. Чи відшкодовуються у Вашому органі виконавчої влади фактичні 
витрати на копіювання і друк документів, що надаються за запитом 
на інформацію 

Ні 

8.3. Скільки запитів на місяць потребують відшкодування фактичних 
витрат на копіювання і друк документів? 

≈ 10 

9. Проблемні питання, пов’язані із роботою щодо опрацювання запитів 
9.1. Чи надходили скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

розпорядників інформації? Кількість. 
Так – 2 

9.2. Від яких запитувачів найчастіше надходять скарги на рішення, дії 
чи бездіяльність розпорядників інформації? Причини виникнення 
таких скарг. 

Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини 
щодо порушення 
розпорядниками інформації 
права на доступ до публічної 
інформації та з роз’ясненнями 
про застосування норм Закону 
в частині обробки 
персональних даних 
запитувачів. 
Не отримання відповіді на 
запит. 
Не надання відповіді на запит. 

9.3. Результати розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
розпорядників інформації? 

Надані пояснення та 
підтверджуючі документи про 
відправлення відповіді. 
Надано відповідь на запит. 

 
 


