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Шановна Альоно Михайлівно!
За результатами розгляду Вашого запиту на отримання публічної
інформації від 01.11.2021 № 0146 інформую про таке.
При виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) утворена Комісія з перевірки інформації щодо об'єктів
будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва (далі
– Комісія), як постійно діючий допоміжний орган.
Відповідно до пункту 3 Положення про Комісію, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.04.2015 № 390 (у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 03.06.2021 № 1234, основними завданнями Комісії є:
1) розгляд та перевірка інформації щодо об’єктів будівництва, які
викликають суспільний резонанс на території міста Києва, в тому числі яка
міститься у зверненнях фізичних та/або юридичних осіб, засобах масової
інформації, в мережі Інтернет;
2) сприяння в межах компетенції врегулюванню конфліктних ситуацій,
які виникають під час забудови міста Києва;
3) вивчення інформації щодо захисту життєвого та природного
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побутових явищ, зумовлених містобудівними перетвореннями, які викликають
суспільний резонанс на території міста Києва;
4) вивчення інформації щодо негативних наслідків, спричинюваних
будівництвом об’єктів, які викликають суспільний резонанс на території міста
Києва, вжиття заходів щодо їх відвернення, усунення або компенсування;
5) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо визначення шляхів,
механізму та способів вирішення проблемних питань, що виникли під час
будівництва на території міста Києва.
В свою чергу слід зазначити, 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.
Так, частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» визначено, що 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 законом.
Разом з тим, Вищим адміністративним судом України здійснено вивчення
та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень
Закону України «Про доступ до публічної інформації» за результатами чого
підготовлено довідку від 01 червня 2013 року.
Зокрема, виокремлено ознаки публічної інформації, за наявності яких
інформація належить до публічної:
1) готовий продукт інформації, який отриманий або створений лише в
процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,
передбачених чинним законодавством;
2) заздалегідь відображена або задокументована будь-якими засобами та
на будь-яких носіях інформація;
3) така інформація знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень
або інших розпорядників публічної інформації;
4) інформація не може бути публічною, якщо створена суб'єктом владних
повноважень не під час виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків;
5) інформація не може бути публічною, якщо створена не суб'єктом
владних повноважень.
При цьому, звертається увага на те, що визначальним для публічної
інформації є те, щоб вона має бути заздалегідь готовим, зафіксованим
продуктом, отриманим або створеним лише суб'єктом владних повноважень у
процесі виконання своїх обов'язків.
Відтак, щодо питання ведення обліку житлових недобудов в місті Києві,
зазначаємо про те, що Комісія не має заздалегідь готового та зафіксованого
обліку.
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Стосовно інших питань, запитувана інформація не відноситься до категорії
запитів, що підпадають під дію Закону України «Про доступ до публічної
інформації», підготовка відповіді на Ваш запит, потребує виконання спеціальних
дій, спрямованих на збирання, в тому числі зі зверненням до інших органів
вдали, узагальнення, аналітичну обробку даних, та створення у відповідь на
запит нової інформації.
Окремо звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 23 Закону України
«Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність
розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника,
вищого органу або суду.

З повагою
Заступник голови Київської міської
державної адміністрації з питань
здійснення самоврядних повноважень,
співголова Комісії

Петро ОЛЕНИЧ

вик. Черненко Д.М.
тел. 202-72-30
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