
Звіт управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради, щодо 

задоволення запитів на інформацію за 2019 рік 

 Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради (далі – 

Управління) в роботі з запитами на інформацію (далі – запити) керується 

законом України «Про доступ до публічної інформації» від 01.12.2019 р. 

№2936-VI (далі – Закон) і Постановою Пленуму Вищого Адміністративного 

Суду України «Про практику застосування адміністративними судами 

законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 №10. 

 Протягом 2019 року Управлінням розглянуто 13 запитів і надано 15 

відповідей. Повторно два рази розглянуто запит з одного і того ж питання за 

вимогами двох листів Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Слід 

відзначити, що при повторному розгляді запиту зміст відповідей не 

змінювався. 

У 2019 році на адресу електронної пошти Дніпровської міської ради 

надійшло 6 запитів, 2 запити через канцелярію міської ради, через приймальню 

Управлінням отримано 7 запитів. Від фізичних осіб надійшло 5 запитів, від 

юридичних осіб – 1, від громадських організацій – 7 запитів (1 запит 

розглядався тричі). 

 

За результатами розгляду у звітному періоді: задоволено 3 запити; у 5 

випадках було відмовлено у наданні інформації (3 відмови з одного і того ж 

питання); 3 запити направлені належним розпорядникам інформації; 1 запит 

задоволено частково; 3 запити, що надійшли до міської ради знято з 

виконання, у зв’язку з відсутністю запитуваної інформації, про що 
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повідомлено відповідальній особі за узагальнення матеріалів для надання 

відповіді на запит.  

 Усі запити громадян, які надійшли до Управління протягом звітного 

періоду, розглянуті згідно з вимогами законодавства України в строки 

відповідно до статті 20 Закону. Про результати розгляду запитів запитувачам 

інформації вчасно надані обґрунтовані відповіді.  

 Робота Управління спрямована на забезпечення об’єктивного та 

своєчасного розгляду запитів запитувачів інформації відповідно до вимог 

законодавства України, безумовне дотримання термінів розгляду запитів, 

забезпечення відкритості та гласності діяльності органів місцевого 

самоврядування. 

 Організація роботи із запитами запитувачів інформації перебуває на 

постійному контролі керівництва Управління і спрямовується на 

вдосконалення форм та методів цієї роботи. 

 


