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ЗАПИТ 
на отримання публічної інформації 

  
Як відомо, Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) виконує функції щодо управління майном 
комунальної власності територіальної громади м. Києва та державним майном, що передане 
до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», прошу 
надати в межах компетенції наступну інформацію: 
 

1. Скільки коштів було отримано міським бюджетом Києва від приватизації об'єктів 
комунальної власності у 2020 році?   
2. Скільки коштів міський бюджет Києва мав отримати від приватизації об'єктів 
комунальної власності у 2020 році? Прохання надати плани наповнення бюджету 
міста Києва за рахунок приватизації. 
3. Якими документами встановлювались плани щодо наповнення міського бюджету 
Києва у 2020 році за рахунок приватизації об'єктів комунальної власності? Прохання 
вказати всі документи, зміни до них тощо. 
4. Скільки об'єктів комунальної власності було виставлено на приватизацію у 2020 
році? Прохання вказати перелік об'єктів, їхні адреси, площу та документи, які 
затверджували можливість приватизації таких об'єктів. 
5. Скільки договорів купівлі-продажу та скільки актів прийома-передачі при 
приватизації об'єктів комунальної власності було укладено у 2020 році? 
6. Скільки коштів міський бюджет Києва ще має отримати у відповідності до 
укладених у 2020 році договорів купівлі-продажу актів прийома-передачі об'єктів 
комунальної власності при приватизації?  
7. Який план наповнення бюджету міста Києва за рахунок приватизації об'єктів 
комунальної власності  у 2021 році? 
8. Скільки коштів було отримано міським бюджетом Києва від оренди об'єктів 
комунальної власності у 2020 році?  
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9. Скільки коштів міський бюджет Києва мав отримати від оренди об'єктів 
комунальної власності у 2020 році? Прохання надати плани наповнення бюджету 
міста Києва за рахунок оренди. 
10. Якими документами встановлювались плани щодо наповнення міського бюджету 
Києва у 2020 році за рахунок оренди об'єктів комунальної власності? Прохання 
вказати всі документи, зміни до них тощо. 
11. Який план наповнення бюджету міста Києва за рахунок оренди об'єктів 
комунальної власності  у 2021 році? 
12. Скільки коштів від оренди та приватизації комунального майна у 2020 році було 
направлено до фондів бюджету міста Києва, а скільки коштів отримали 
балансоутримувачі такого майна? Якими документами регламентується надходження 
коштів від оренди та приватизації на рахунки балансоутримувачів? 
13. Скільки коштів від оренди та приватизації комунального майна у 2021 році має 
бути направлено до фондів бюджету міста Києва, а скільки коштів мають отримати  
балансоутримувачі такого майна? Якими документами буде регламентуватися 
надходження коштів від оренди та приватизації на рахунки балансоутримувачів? 
14 

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України про "Про доступ до публічної 
інформації" прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту в 
електронному вигляді на електронну адресу: aleksandr-glazunov@ukr.net 
 
 
Також звертаю Вашу увагу на те, що згідно Закону України «Про публічну інформацію», 
яким забезпечується прозорість та відкритість суб'єктів владних повноважень і створення 
механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, та яким гарантується 
право на доступ до публічної інформації, публічна інформація розподіляється на публічну 
інформацію (відкриту) та публічну інформацію з обмеженим доступом. 
Згідно п.5 ст. 6 не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження 
бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, 
комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання 
цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування 
юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. 
 
Наголошую, що згідно статті 22, пункт 2 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», відповідь про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних 
джерел вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. 
 
Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та неправомірне 
ненадання інформації передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення 
– стаття 213-3 та Кримінальним кодексом України – стаття 170. 
 

З повагою, 

кореспондент видання «КиевВласть»        

Глазунов Олександр 


