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Копiя : Керiвнику Iнформацiйного
управлiння Апарату Верховноi
Ради Украiни
Пастушенку Т.

Про надання публiчноi iнформацiТ

У державному пiдприемствi <Парламентський телеканал <Рада> (да-rri -
ТеЛеКаН€Lп <Радa>) розглянуто запит на доступ до публiчноТ iнформацii, який
НаДiЙшов вiд Вас та за результатами розгляду вiдповiдно до Закону Украiни
<ПРО Доступ до гryблiчноi iнформацii> надаемо наступну iнформацiю на питання.

1. Телекана.гtу кРадu з державного бюджету УкраiЪи було видiлено: в
2014 р. - 11520,1 тис. грн.; в 2015 р. - 12901,8 тис. грн.; в 2016 р. - |67|9,4О тис.
грн.; B20I7 р. - 45145,0 тис. грн.; в 2018 р. - 47778,4 тис. грн.; в 2019 р. - 44331,3
ТИС. ГРН.; В 2020 р. - 49064,2 тис. грн.; станом на дату отримання Вашого
звернення телеканап "Рада" з ,цержавного бюджету УкраiЪи фактично
профiнансовано у 202I роцi в обсязi 56 719,0 тис. грн.

2. На 2022 piK передбачено фiнансування,.ЩП кПарламентський телеканал
<РаДа> в cyMi 378 020, 9 тис. грн. Вiдповiдь на питання про необхiднiсть у
СУТтевому зростаннi видаткiв порiвняно з 202I роком та на якi ocHoBHi видатки
бУдУть спрямованi кошти не передбачае надання вiдображеноi та
ЗаДОКУМентованоТ будь-якими засобами iнформацiI, а потребуе створення новоТ
iНфОРмацii, а саме надання роз'яснень (узагшrьнення, ана-пiтичноi обробки
даних).

2.
млн. грн.

Тараненку В.С.
на електронну адресу:

На облаштування знiмальних майданчикiв (студiй) витрачено 2.8



З. Вiдповiдi на питання хто е автором iдеТ з трансформацii телеканалу
<<Рада>>, а також на четверте та п'яте питання не передбачають надання
вiдображеноi та задокументованоI будь-якими засобами iнформацiТ, а
потребують створення новоi iнформацiТ, а саме надання роз'яснень. Телеканал
<Рада> не е розпорядником iнформацii за запитами на iнформацiю: щодо
iнформацii iнших юридичних осiб; щодо iнформацiТ, створеноi iншими
юридичними особами; щодо iнформацiТ, яка може бу." отримана шляхом
узаг€rльнення, аналiтичноТ обробки даних або потребуе створення в iнший спосiб.

Також додатково iнформуемо, що вiдповiдно до пунктiв 2 та 5 частини
першоi статгi 13 Закону Украiни кПро доступ до публiчноi iнформацii> телеканал
кРада> с розпорядником публiчноТ iнформацii, яка вiдображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiях, що була отримана
або створена в процесi виконання cBoix обов'язкiв, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володiннi телеканаrrу <Рада)), стосовно
iнформацii щодо використання бюджетних коштiв, а також щодо iнформацiТ про
структуру, принципи формування та розмiр оплати працi, винагороди,
додаткового блага ix керiвника, заступника керiвника, особи, яка постiйно або
тимчасово обiймас посаду tшена виконавчого оргаIry чи входить до складу
наглядовоТ ради.

Вiдповiдно до частини третьоi cTaTTi 13 Закону УкраiЪи кПро доступ до
публiчноТ iнформацii> на розпорядникiв iнформацiТ, визначених у пунктi 2
частини першоi та юридичних осiб публiчного права з числа розпорядникiв
iнформацii, визначених у пунктi 5 частини першоi цiеТ cTaTTi, вимоги цього
Закону цоширюються лише в частинi надання вiдповiдноТ iнформацii за
запитами.

Вiдповiдно до пункту 1 частини першоТ cTaTTi 22 Законч Украiни <Про
доступ до публiчноi iнформацii> розпорядник iнформацii ма€ право вiдмовити в
задоволеннi запиту у випадку, якщо розпорядник iнформацii не володiс i не
зобов'язаний вiдповiдно до його компетенцii, передбаченоi законодавством,
володiти iнформацiею, щодо якоi зроблено запит.

Повiдомляемо, що вiдповiдь на запит на iнформацiю може бути оскаржена
до керiвника розпорядникq вищого органу або суду в порядку, визначеному
законодавством УкраiЪи.

дирЕктор в. I. пЕрЕнtIук
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