ДЕРЖ АВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Державна організація "Резиденція "Синьогора"
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Марії ЗЕМЛЯНСЬІСИЙ

Шановна пані Маріє!
У Державній організації «Резиденція «Синьогора» розглянуто в межах
компетенції Ваш запит від 09 лютого 2021 року (наш вх. № 41 від 09.02.2021
року), що надійшов електронною поштою щодо перебування Президента
України на території ДО «Резиденція «Синьогора» і повідомляємо.
Президент України Володимир Зеленський здійснив робочі поїздки до
Івано-Франківської області у такі періоди: остання декада грудня 2019 року перша декада січня 2020 року, остання декада грудня 2020 року - перша
декада січня 2021 року.
Кошториси витрат Державної організації «Резиденція «Синьогора» на
забезпечення офіційного заходу за участю Президента України: забезпечення
робочої поїздки Президента України до Івано-Франківської області (остання
декада грудня 2019 року - перша декада січня 2020 року; остання декада
грудня 2020 року - перша декада січня 2021 року) затверджені у сумі по
100 000, 00 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) кожний.
Державна організація «Резиденція «Синьогора» перебуває в управлінні
Державного управління справами, є бюджетною установою та утримується за

рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету, тому
додаткові видатки у зв’язку з перебуванням Президента України не
здійснювалися.
Охорона режимної території та об’єктів забезпечується Управлінням
державної охорони України.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» (далі -

Закон) 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

розпорядників

володінні

суб’єктів

публічної інформації,

владних
визначених

повноважень,

інших

цим

Отже,

Законом.

визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях і знаходилася у володінні
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

З повагою
Тимчасово виконуючий обов’язки
генерального директора
ДО «Резиденція «Синьогора» Ґ '

Михайло КУЧЕР

