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І Іро затвердження І Іорядку забезпечення 
доступу до публічної інформації в 
комунальному підприємстві 
«Київжитлоспецексплуатація»

Відповідно до вимок Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі - Закон) та з метою систематизації роботи з запитувачами 
інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є 
комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» (далі -  підприємство),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації в 
комунальному підприємстві «Київжитлоспецексплуатація» (далі - Порядок), 
що додається.

2. Начальникам відділів та керівникам структурних підрозділів (у тому числі 
відокремлених) ознайомити з вимогами Порядку, заступникам начальника 
підприємства забезпечити його впровадження та неухильне виконання.

3. Визначити спеціальним місцем для оформлення запитувачами запитів на 
інформацію кабінет №310 відділу документального забезпечення в 
адміністративній будівлі підприємства (01001, м. Київ, вул. Володимирська, 
51-А).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. начальника



Додаток
до наказу від « Оі» / & 2018 №  / 6 6

ПОРЯДОК
забезпечення доступу до публічної інформації 

в комунальному підприємстві «Київжитлоспецексплуатація»

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» (далі —  Закон) з метою систематизації роботи з 
запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, 
розпорядником якої є комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» 
(далі -  Підприємство).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у 
Законі України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Підприємство є розпорядником інформації, яка отримана або 
створена ним в процесі здійснення делегованих йому повноважень 
структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації), - стосовно інформації, пов’язаної з 
виконанням його обов’язків.

1.4. Підприємство не є розпорядником інформації:
1.4.1. За запитами на інформацію, яка створена або отримана в процесі 

діяльності інших державних органів України, органів влади інших держав, 
міжнародних організацій, інших органів місцевого самоврядування, а також 
районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та 
організацій.

1.4.2. Яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної 
обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

1.5. Відповідальною особою за забезпечення доступу запитувачів до 
публічної інформації на Підприємстві є заступник начальника юридичного 
відділу (далі -  Відповідальна особа).

1.6. Діловодство за інформаційними запитами на Підприємстві 
здійснюється у відділі документального забезпечення окремо від інших видів 
діловодства. Відповідальність за організацію діловодства щодо інформаційних 
запитів на Підприємстві несе начальник відділу документального забезпечення.

1.7. Відповідальність за зміст, повноту, достовірність і своєчасність 
наданої інформації для підготовки відповідей на запити несуть керівники 
структурних підрозділів (в тому числі відокремлених структурних підрозділів) 
та посадові особи, яким безпосередньо доручено виконання.

1.8. Контроль щодо правомірності та обгрунтованості відповідей на 
запити, а також відповідності їх вимогам чинного законодавства на 
Підприємстві здійснюється Відповідальною особою. Відповідальна особа



здійснює погодження проектів відповідей на запити на інформацію, 
підготовлених виконавцями.

1.9. Оприлюднення публічної інформації Підприємством здійснюється на 
офіційному веб-сайті Підприємства (www.kgse.gov.ua). Відповідальність за 
систематичне та оперативне оприлюднення інформації несе начальник 
інформаційно-технічного відділу (у разі її надання керівниками структурних 
підрозділів (в тому числі відокремлених структурних підрозділів).

1.10. У випадку надходження кореспонденції, яка містить вимогу про 
отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, 
така кореспонденція розглядається відповідно до вимог Закону України «Про 
звернення громадян».

1.11. У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на 
інформацію та заяву, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої 
кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України 
«Про доступ до публічної інформації», а його копія в частині інших питань - у 
відповідності до Закону України «Про звернення громадян».

2. Процедура складання та 
поданий запитів, що надходять до Підприємства

2.1. Запит на інформацію може бути поданий фізичною особою, у тому 
числі фізичною особою - підприємцем, юридичною особою (резидент або 
нерезидент), об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до 
Підприємства в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або 
шляхом надсилання поштою, електронною поштою, засобами факсимільного 
зв’язку або телефоном; запити можуть бути індивідуальними або 
колективними.

2.2. Запит на інформацію подасться у довільній формі.
2.3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу 

або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, 

щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).
2.4. Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою, 

затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та розміщеною на офіційному 
інтернет-порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua), або 
оформлений у довільній формі.

2.5. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про 
запитувача, зазначеної у п.2.3 цього Порядку, відповідно до ч.І ст.22 Закону є 
підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово 
повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

Повідомлення на запит, надісланий електронною поштою, надсилається 
запитувачу на вказану електронну адресу.

http://www.kgse.gov.ua
http://www.kievcity.gov.ua


2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів особа 
може подати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на 
інформацію, які можна отримати у Відповідальної особи Підприємства за 
адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51-А. У разі якщо з поважних 
причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може 
подати письмовий запит, його має оформити Відповідальна особа та/або 
співробітник відділу документального забезпечення, обов’язково зазначивши в 
запиті своє ім’я і контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його 
подала.

2.7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту зазначається 
найменування розпорядника інформації, дата надходження та вхідний номер 
запиту. Така копія повертається запитувачу.

3. Порядок реєстрації запитів щодо надання публічної інформації

3.1. Запити щодо надання публічної інформації в письмовій, усній формі 
або в телефонному режимі приймаються співробітниками відділу 
документального забезпечення по вул. Володимирській, 51-А, в робочі дні 
протягом робочого часу (з понеділка по четвер з 09-00 до 18-00, у п ’ятницю -  з 
09-00 до 16-45), а також Відповідальною особою під час проведення прийому 
запитувачів інформації (понеділок та четвер з 15-00 до 17-00).

Запитувач може залучити іншу фізичну особу для безпосередньої 
доставки письмового запиту в приміщення розпорядника, при цьому перевірка 
повноважень такої фізичної особи не проводиться.

Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли в письмовій, 
усній формі або в телефонному режимі, не приймаються протягом обідньої 
перерви (з 13-00 до 13-45).

3.2. Реєстрації в системі електронного документообігу Підприємства 
підляг ають усі отримані запити.

3.3. Запити отримують реєстраційну дату фактичного дня їх надходження 
до Підприємства.

Запити, що надійшли після закінчення призначеного в п.3.1. даного 
Порядку робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до 
Підприємства наступного робочого дня.

3.4. Для реєстрації запитів на паперових носіях використовується 
реєстраційний штамп із зазначенням повного найменування розпорядника, дати 
надходження, вхідного номера запиту.

3.5. Запити електронною поштою надсилаються на спеціальну електронну 
адресу Підприємства public_infb@kgse.gov.ua. Співробітники відділу 
документального забезпечення впродовж робочого дня перевіряють наявність 
нових запитів, що надійшли на зазначену електронну адресу.

3.6. Тексти запитів, надісланих електронною поштою, разом із всіма 
наявними супровідними даними (адреса електронної пошти запитувача, дата і 
час отримання та ін.) вносяться до системи електронного документообігу 
Підприємства (файл у електронному форматі). Запити, що надсилаються

mailto:public_infb@kgse.gov.ua


електронною поштою, не повинні містити електронного цифрового підпису, 
оскільки встановлення особи запитувача не має принципового значення з 
огляду на норми частини другої статті 19 Закону.

3.7. Запити в телефонному або факсимільному режимі приймаються та 
оформлюються співробітниками відділу документального забезпечення та/або 
Відповідальною особою за спеціально визначеним для цього номером телефону 
та факсу. Зміст кожного запиту, отриманого по телефону, фіксується на бланку 
та вноситься до системи електронного документообігу Підприємства (файл у 
електронному форматі), яка зберігається способом, описаним в п.3.6. даного 
1 Іорядку.

3.8. Співробітники відділу документального забезпечення та/або 
Відповідальна особа приймає запит у телефонному режимі та заповнює 
відповідну форму запиту із зазначенням усіх реквізитів, передбачених 
частиною п’ятою статті 19 Закону та п.2.3. даного Порядку, дати та часу його 
прийняття. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту, поданого в 
усній формі.

3.9. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні 
можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити 
співробітник відділу документального забезпечення та/або Відповідальна 
особа, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та 
надати копію запиту особі, яка його подала.

3.10. Запити, що надійшли засобами факсимільного зв ’язку, 
оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

3.1 1. Па вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту зазначається 
найменування розпорядника інформації, дата надходження та вхідний номер 
запиту. Гака копія повертається запитувачу.

3.12. У випадку надходження запиту на отримання інформації, 
необхідної для захисту життя чи свободи особи щодо аварій, катастроф, 
небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або 
можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь на які має бути 
надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту, Відповідальна особа 
перевіряє обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового 
згідно з положеннями Закону та об’єктивними обставинами відповідного 
запиту і зазначає в журналі реєстрації точний час надходження запиту. У разі 
визначення терміновості запиту необгрунтованою він розглядається в 
загальному порядку та у відповіді запитувачу виконавцями (працівниками) 
відповідних структурних підрозділів окремо зазначаються підстави прийняття 
такого рішення.

4. Механізм опрацювання запитів на інформацію на Підприємстві
4.1. Запит на інформацію після надходження до Підприємства 

реєструється в системі електронного документообігу Підприємства.
У разі надходження запиту на інформацію до відокремлених підрозділів 

Підприємства він терміново передається до відділу документального 
забезпечення для реєстрації в установленому порядку.



4.2. Запити на інформацію, адресовані відокремленим структурним 
підрозділам Підприємства, після реєстрації терміново передаються із 
резолюцією керівника або першого заступника (заступника) керівника 
Підприємства до зазначених адресатів для подальшого опрацювання.

4.3. Спеціаліст відділу документального забезпечення разом з 
Відповідальною особою визначає предмет запиту на інформацію та за 
дорученням керівника або першого заступника (заступника) керівника 
Підприємства невідкладно надсилає за допомогою системи електронного 
документообігу Підприємства запиг на інформацію з резолюцією 
відповідальному виконавцю для опрацювання та підготовки відповіді в 
установленому порядку. Запити зі строком розгляду 48 годин передаються до 
структурних підрозділів або/та відповідальному виконавцю негайно після 
накладення резолюції.

4.4. Строк підготовки відповіді відповідальним виконавцем не може 
перевищувати трьох робочих днів.

4.5. Терміни розгляду інформаційних запитів.
4.5.1. Підприємство має надати відповідь на запит на інформацію не 

пізніше п ’яти робочих днів з дня отримання запиту.
4.5.2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної 

для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових 
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ 
та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують 
безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня 
отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути 
обґрунтованим.

4.5.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації 
або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник 
інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з 
обґрунтуванням такого продовження (ст. 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»). Про продовження строку розпорядник інформації 
повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня 
отримання запиту.

4.6. На усний або письмовий запит структурні підрозділи, які володіють 
необхідними для опрацювання запиту даними, інформацією, документами, 
передають (пересилають) зібрану й опрацьовану необхідну інформацію та 
документи відповідальному виконавцю для підготовки проекту відповіді на 
запиг невідкладно, але не пізніше двох днів з моменту реєстрації запиту на 
інформацію, а за запитами зі строком розгляду 48 годин -  не пізніше п ’яти 
г один з моменту реєстрації запиту.

Перед передаванням (пересиланням) запитуваної інформації та 
документів керівник профільного структурного підрозділу зобов’язаний 
перевірити їх повноту і достовірність.

4.7. В процесі підготовки проекту відповіді на запит відповідальний 
виконавець перевіряє чи не відноситься інформація, яку запитують, до 
інформації з обмеженим доступом. Уся публічна інформація є відкритою, крім



віднесеної до інформації з обмеженим доступом на підставі чинного 
законодавства.

4.8. Після отримання з профільного структурного підрозділу запитуваної 
інформації та документів відповідальний виконавець готує проект відповіді на 
паперовому носії, організовує його узгодження в програмі документообігу 
Підприємства та подає в двох примірниках для підписання керівником або 
першим заступником (заступником) керівника Підприємства.

4.9. Всі відповіді на інформаційні запити узгоджуються Відповідальною 
особою на предмет їх правомірності та обґрунтованості, а також відповідності 
вимогам чинного законодавства.

4.10. Перший екземпляр підписаної та зареєстрованої відповіді з 
додатками, якщо такі є, відповідальний виконавець направляє запитувачу 
зазначеним ним способом (поштою, електронною поштою (в сканованому 
вигляді), факсом (в сканованому вигляді), особисто).

4.11. Після направлення відповіді на запит запитувачу відповідальний 
виконавець вносить її сканкопію до системи електронного документообігу 
Підприємства (файл у електронному форматі).

4.12. Оригінал запиту, а також документів, пов’язаних з його 
опрацюванням (отримані від профільного структурного підрозділу первинні 
документи, записка-вимога щодо їх надання (за наявності), службова записка 
про надання інформації з обмеженим доступом запитувачеві (за наявності), 
відповідь на запит) скануються до системи електронного документообігу та 
формується відповідальним виконавцем в електронну справу.

4.13. У випадку надходження кореспонденції,  яка одночасно містить 
запит на інформацію та заяву, скаргу або пропозицію, перша із зазначених в 
резолюції посадових осіб, яким доручено розгляд інформаційного запиту, готує 
обґрунтовану відповідь запитувачу, в якій повідомляється про те, які з 
порушених питань розглядатимуться на засадах Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», а які - Закону України «Про звернення громадян». 
Відповідь щодо інформаційного запиту направляється запитувачу впродовж 5- 
ти робочих днів з дня отримання запиту зазначеним ним способом (поштою, 
електронною поштою (в сканованому вигляді), факсом (в сканованому вигляді), 
особисто).

Остаточну відповідь на звернення надають посадові особи, зазначені в 
резолюції, з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян».

4.14. Запит щодо інформації, якою Підприємство не володіє та не 
зобов’язаний відповідно до своєї компетенції володіти, направляється разом із 
супровідним листом належному розпоряднику інформації з одночасним 
повідомленням про це запитувача. Супровідний лист та повідомлення 
підписується керівником або першим заступником (заступником) керівника 
Підприємства.

4.15. Відповідь на запит може містити всю запитувану інформацію, її 
частину або відмову в задоволенні запиту. Відповідь має цілком відповідати 
суті запиту, тобто щодо кожної з частин запитуваної інформації в ній має 
міститися відповідна інформація або мотивована відмова в її наданні.



За наявності в запитуваному документі інформації з обмеженим доступом 
запитувачеві надсилається копія документа, оформлена одним з таких способів:

- за наявності документа в електронному вигляді —  з нього 
прибираються слова чи речення, які містять інформацію з обмеженим 
доступом, і заміняються пропусками в тексті. Відкоригований таким чином 
документ роздруковується, завіряється як копія та надсилається запитувачеві 
відповідно до вказаної ним форми отримання —  в електронному вигляді або 
надсилається поштою;

- за наявності лише документа в паперовому вигляді —  виготовляється 
його копія, в якій слова чи речення, що містять інформацію з обмеженим 
доступом, ретушуються (чорною тушшю, чорнилом, білим коректором або 
іншим способом, який виключає подальше прочитання ретушованого). Після 
цього виготовляється копія вже з відкоригованої копії документа. Друга 
завірена копія надсилається запитувачеві. Копія, яка безпосередньо 
коригувалася (перша), зберігається з рештою документів по відповідному 
запиту та може використовуватися повторно в разі нового звернення щодо того 
самого документа.

4.16. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох 
структурних підрозділів Підприємства, відповідальним за підготовку проекту 
відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції 
керівника.

4.17. В разі продовження строку розгляду запиту структурний підрозділ, у 
якого на розгляді знаходиться запит, не пізніше призначеного строку виконання 
готує проект листа на адресу запитувача про продовження строку розгляду 
запиту з обґрунтуванням причин цього за підписом керівника або першого 
заступника (заступника) керівника Підприємства.

4.18. Відстрочка в задоволенні запиту допускається, якщо запитувана 
інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом 
строки в разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку 
доводиться до відома запитувача в письмовій формі з роз’ясненням порядку 
оскарження прийнятого рішення.

У разі відстрочки задоволення запиту структурний підрозділ, на розгляді 
якого він знаходиться, не пізніше призначеного строку виконання готує проект 
листа на адресу запитувача. У вказаному листі має бути зазначено:

• прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд 
запиту;

• дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
• причини, у зв ’язку з якими запит не може бути задоволений у 

встановлений Законом строк;
• строк, у який буде задоволено запит;
• підпис.
Зазначений лист готується з дотриманням термінів, передбачених 

пунктом 4.5. цього Порядку.
4.19. Інформація на запит надається безкоштовно.



У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій 
документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний 
відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Структурний підрозділ, у якого на розгляді знаходиться запит, не пізніше 
визначеного строку виконання готує проект листа па адресу запитувача за 
підписом керівника або першого заступника (заступника) керівника 
Підприємства про вартість фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або 
друком запитуваних документів, реквізити Підприємства і порядок оплати цих 
витрат. Зазначений лист готується з дотриманням термінів, передбачених 
пунктом 4.5. цього Порядку.

За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох 
робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.20. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або 
мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються 
найменування, поштова адреса, посада особи, яка надає відповідь, а також 
реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

4.21. У випадку, коли запитувана інформація належить до інформації з 
обмеженим доступом, у відповіді на запит зазначається нормативний акт, 
відповідно до якого доступ до такої інформації обмежений. Якщо частина 
запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша 
частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація за винятком 
інформації з обмеженим доступом.

4.22. Відповідальна особа здійснює контроль за дотриманням строків 
розгляду запитів та підготовкою проектів відповідей структурними 
підрозділами; про факт порушення терміну розгляду інформаційного запиту 
інформує начальника юридичного відділу або/та профільного заступника 
керівника Підприємства наприкінці робочого дня, що передує призначеному 
терміну надання запитуваної інформації.

4.23. Строком фактичного виконання структурним підрозділом завдання з 
розгляду запиту вважається дата та час реєстрації відповіді запитувачу з 
додатками (якщо такі є) та направлення зазначеної відповіді в порядку, 
передбаченому п. 4.10. даного Порядку.

4.24. Підприємство має право відмовити в задоволенні запиту в таких 
випадках:

• якщо не володіє і не зобов’язане, відповідно до компетенції,  
передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено 
запит;

• інформація, що запитується, належить до категорії інформації з 
обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації»;

• особа, яка подала запит, не оплатила передбачені статтею 21 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з 
копіюванням або друком;

• не дотримано вимог до запиту, передбачених частиною п ’ятою статті 19 
Закону.



4.25. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із 
загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається 
неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо Підприємство не володіє 
запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому 
відомо чи має бути відомо, хто нею володіє, відповідальний за розгляд даного 
запиту підрозділ зобов’язаний направити цей запит належному державному 
органу з одночасним повідомленням про це запитувача.

4.26. У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:
• прізвище, ім’я, по-батькові та посада особи, відповідальної за розгляд 

запиту;
• дата відмови;
• мотивована підстава відмови;
• порядок оскарження відмови;
• підпис.

5. Порядок доступу до публічної інформації

5.1. Доступ до публічної інформації на Підприємстві забезпечується 
шляхом:

а) систематичного та оперативного оприлюднення інформації на 
офіційному веб-сайті Підприємства (www.kgse.gov.ua);

б) надання інформації за запитами.
5.2. Доступ до публічної інформації щодо діяльності Підприємства 

обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим 
доступом (ст.6 Закону).

5.3. До інформації з обмеженим доступом на Підприємстві 
відноситься:

• інформація щодо кадрової політики Підприємства:
- персональні дані працівників Підприємства;
- особові справи;
- трудові книжки для третіх осіб;
- посадові інструкції;
- книга обліку та руху трудових книжок;
- накази та матеріали щодо застосування дисциплінарних стягнень;

• інформація щодо абонентів:
персональні дані для третіх осіб та інша інформація, доступ до якої 

обмежується згідно з чинним законодавством;
інформація щодо письмових звернень громадян для третіх осіб;

• інформація, яка впливає на розробку напрямків діяльності 
Підприємства:

- акти за результатами службових перевірок;
- акти за результатами службових розслідувань;
- архівні матеріали для третіх осіб;
- номенклатура справ;

• інформація щодо фінансів:

http://www.kgse.gov.ua


- дані бухгалтерських облікових регістрів;
- відомості про заробітну плату працівників;
- відомості про кредиторську заборг ованість підприємства;
- відомості про обіг власних коштів Підприємства;
- відомості про банківські операції;
- відомості про фінансові операції;
- інформація про банківські зв ’язки;
- інформація щодо стану банківських рахунків підприємства;
- інформація про стан кредитів (пасивів та активів);
- інформація щодо системи оплати праці працівників (документи, що 

стосуються нарахування заробітної плати: табелі робочого часу, розрахунковий 
лист по нарахованій заробітній платі, формування додаткової заробітної плати, 
посадових окладів, показників схем мотивації);

- листування з контролюючими органами з фінансово-економічних
питань;

- акти про результати перевірок контролюючими органами;
• інформація щодо правочинів:

- відомості, що є конфіденційними в правочинах;
- персональні дані осіб, зазначених в правочинах;

• інформація щодо нарад:
- відомості про факти проведення та цілі нарад і засідань;
- внутрішньо-організаційна інформація, в тому числі внутрішньо

відомча службова кореспонденція: доповідні та службові записки, 
рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;

• інформація стосовно техніки:
- відомості про облікові записи користувачів програм та 

корпоративної комп’ютерної мережі підприємства;
- дані про роботу комп’ютерних програм та обладнання підприємства;
- відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів, 

умови експлуатації комплексу технічного захисту (комплексної системи 
захисту) інформаційної діяльності на підприємстві;

• інформація щодо безпеки:
- відомості про порядок і стан організації охорони, системи

с и гнал і заіцї, в і деос п остереже н н я;
- відомості про технічні заходи з охорони, що використовуються на 

підприємстві;
- відомості, що становлять комерційну таємницю підприємств-

нартнерів і передані на довірчій основі;
- відомості про планування, організацію запровадження заходів,

фактичний стан, наявність недоліків у організації охорони державної таємниці, 
які не становлять державну таємницю;

• інформація з питань мобілізаційної підготовки, крім тих, що
становлять державну таємницю:



- порядок переведення (підготовка планів, розрахунків) підприємства 
на роботу в умовах особливого періоду;

- списки оповіщення посадових осіб підприємства (з домашніми 
адресами та номерами телефонів) по сигналам оповіщення;

- організація оповіщення, управління і зв’язку, порядку переведення 
підприємства на режим роботи в умовах особливого періоду;

• інформація про основні показники стану цивільної о захисту:
- про заходи захисту на особливий період;
- щодо переліку, характеристики та стану захисних споруд цивільного 

захисту, що знаходяться у господарському віданні підприємства.

6. Оприлюднення інформації

6.1. Оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті 
Підприємства (уууучу.кцье.доу.иа) здійснюється інформаційно-технічним 
відділом після її надання до відділу керівниками структурних підрозділів (в 
тому числі відокремлених структурних підрозділів).

6.2. Інформація, передбачена частиною першою статті 15 Закону, підлягає 
обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п ’яти робочих днів з 
дня затвердження документа.

6.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про 
факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, а також про заходи, 
що застосовуються у зв ’язку з цим.

6.4. Начальники відділів, керівники структурних підрозділів (у тому числі 
відокремлені структурні підрозділи) в межах компетенції надають 
інформаційно-технічному відділу публічну інформацію для оприлюднення в 
порядку та строки, передбачені п. 6.2. даного Порядку.

6.5 На офіційному веб-сайті Підприємства (\у\у\у.кцзе.цоу.иа) 
відповідальними особами інформаційно-технічного відділу розміщується 
інформація про порядок отримання публічної інформації в Підприємстві.

7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної
інформації

7.1. Рішення, дії чи бездіяльність Підприємства як розпорядника 
інформації можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України

7.2 Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання Підприємством обов’язку оприлюднювати інформацію 

відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;



7) інші рішення, дії чи бездіяльність Підприємства, що порушило законні 
права та інтереси запитувача.

7.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Підприємства до суду 
здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


