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Шановний пане Віталію!

У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано Ваш запит на 
інформацію, зареєстрований від 27.04.2021 № ЗМІ-253/01-23, про 
встановлення флагштоку з державним прапором на території Київської області 
з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України, про що, в межах 
компетенції, повідомляємо наступне.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 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.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», 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 цим Законом.

За інформацією департаменту регіонального розвитку Київської 
обласної державної адміністрації, на виконання пункту 16 протокольного 
рішення за результатами селекторної наради в Офісі Президента України 
від 15.02.2021 № 41-01/137 до відзначення 30-ї річниці незалежності України 
на території Київської області запланована реалізація проєкту зі встановлення 
найбільшого прапору України, який визначено розмістити на території парку 
«Перемога» в м. Бровари.

Проєкт «Нове будівництво споруди флагштоку Державного прапору 
України на території парку «Перемога» в м. Бровари Київської області» 
включений до переліку об’єктів, що заплановано фінансувати в межах 
Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури 
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Київської області на 2021-2023 роки, яка схвалена розпорядженням голови 
Київської обласної державної адміністрації від 07.04.2021 № 197 
«Про схвалення проєкту змін до Програми будівництва, реконструкції та 
ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2021-2023 роки» та в 
установленому порядку направлена до Київської обласної ради для розгляду 
на черговій сесії.

Загальна кошторисна вартість зазначеного проєкту становить 22,3 млн 
гривень. Фінансування передбачено виключно за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. 

Відповідно до технічних характеристик висота флагштоку – 72 м, розмір 
полотна (висота/ширина) – 12мх18 м.

З повагою

Керівник апарату                                                         Марина ЧЕРНИШОВА
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