


ЩО не є публічною інформацією?

1. Документ, який має гриф ДСК

2. Інформація, що містить персональні дані особи

3. Інформація, яка була створена іншим органом влади

4. Інформація для внутрішнього використання

5. Інформація, створення якої непередбачено законодавством

6. Інформація, яка не створена



Що не є конфіденційною інформацією?

1. Підписана державним службовцем посадова інструкція.

2. Інформація про прибуток комунального підприємства.

3. Штатна структура комунального підприємства.

4. Інформація про освіту посадової особи.

5. Інформація про притягнення до відповідальності посадової 
особи.

6. Копія договору з ФОП, в якому міститься застереження про 
конфіденційність договору.



Яким чином Ви будете розглядати запит?Чи
існують підстави для відмови у його розгляді?

Керівнику райдержадміністрації

Шевченку Т.Г.

Юлії

Ulya1990@gmail.com

Прошу надати інформацію про кількість працівників 
райдержадміністрації станом на 08.06.2019 р.

20.05.2019



Громадянка Сироїжко звернулась до райдержадміністрації із запитом,
в якому просила надати сканкопію генерального плану міста, а саме
дорожньої карти.

У відповідь Райдержадміністрацією повідомлено, що документ
зберігається у письмовому вигляді, відтак райдержадміністрація не
зобов’язана змінювати форму документу та надавати його у
сканованому вигляді. При цьому, отримати копію у паперовому
вигляді можна, сплативши витрати на копіювання та друк, розрахунок
яких необхідно отримати у бухгалтерії органу. Ознайомитись
безкоштовно із запитуваним документом можна звернувшись до
сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації.



Громадянка Лісна звернулась до Управління з інформаційним
запитом, в якому просила надати копію лицьового та
зворотного боку службового посвідчення лейтенанта поліції
Іванова О.О.

У відповідь начальником Управління повідомлено, що
законодавством не передбачено можливості надання копії
службового посвідчення поліцейського особам за їх вимогою,
та зазначено, що порядок ознайомлення осіб зі службовими
посвідченнями поліцейських визначений Законом України
«Про Національну поліцію».



Журналіст Обух звернувся до міської ради з проханням надати
результати засідання земельної комісії про розгляд питання
щодо виділення земельної ділянки під забудову
багатоповерхового будинку.

Голова міської ради повідомив, що засідання комісії було
зірвано, у зв’язку з чим засідання не проводилось. Засідання
було перенесено, на підтвердження чого надається копія
рішення про перенесення. При цьому, зазначено, що термін
розгляду запиту продовжено до 20 робочих днів, протягом
яких відбудеться повторне засідання комісії та буде прийнято
відповідне рішення.



До Міністерства надійшов запит громадського активіста
Чернова про надання копій всіх звернень громадян та
громадських організацій за березень 2018 року.

У відповідь Міністерством повідомлено вимоги Закону України
«Про доступ до публічної інформації», передбачені статтею 19,
з посиланням на те, що запит не містить загального опису
інформації або реквізитів документів. А також зазначено, що
така інформація є конфіденційною, оскільки містить
персональні дані.



Право на доступ гарантоване Конституцією і ЄКПЛ

Стаття 34 Конституції                                       Стаття 10 ЄКПЛ    

(право шукати і збирати)              (право на свободу вираження поглядів)

- на підставі закону                                    згідно із законом

- наявність легітимної мети                     наявність легітимної мети                                      

обмеження є пропорційним             - обмеження є пропорційним                                               

ріш. КСУ 2-рп/2016, 1-р/2017     Magyar Helsinki Bizottság проти Угорщ.



- Закон про доступ є головним в сфері доступу до публічної інф.

- Визначення публічної інформації (ст. 1)

- Виключення з-під дії Закону (ч. 2 статті 2)

- Доступ – це не тільки запити… (відкриті дані, розміщення на
сайті, можливість ознайомитись з інф. в приміщенні
розпорядника)

- Пріорітет документу – не інформації

загальні засади



ЩО ТАКЕ ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ?

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 (ст. 1)



ПОЗА МЕЖАМИ ЗАКОНУ ПРО ДОСТУП
ч. 2 ст. 2

- відносини, врегульовані спеціальним законодавством 
(адвокати, нотаріуси, оплатний доступ, доступ суб’єкта
персональних даних до інформації про нього …)

- між суб’єктами владних повноважень 



Стаття 16 Закону про захист персональних 
даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається
умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю
персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог
закону.

Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у
володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом
України "Про доступ до публічної інформації", крім даних, які отримує
Міністерство фінансів України …

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


ВИМОГИ ДО ЗАПИТУ

Письмовий запит подається в довільній формі!

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу 
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, 
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі (П. 4, 5 СТ. 19)



ЧИМ КЕРУВАТИСЬ ?

Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-
правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні
питань щодо доступу до інформації мають керуватись Законом
про доступ (ч.4 ст.13)

До приведення законодавства України у відповідність з
Законом про доступ акти законодавства України
застосовуються в частині йому не суперечать (п.2 Розділу VI)



ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАПИТУ

Максимально спрощена процедура подання запиту та
отримання інформації :

- можливість надіслання запиту електронною поштою;
вказання загального опису інформації;

- 5 днів для розгляду запиту; обов`язок виставити рахунок у
разі запиту на більш ніж 10 стр.;

- обов`язок розпорядника самостійно направляти запит
належному розпоряднику;

- заборона посилання на загальнодоступні джерела;



Чим вимірюється 5 днів?

Справа № 640/21931/18 Окружний адміністративний суд м. Києва

ключовою датою є дата поштового штемпеля, а не дата реєстрації, 
зазначена у відповіді



Відмова за відсутності рахунку

виконуючою обов`язки Старопетрівського сільського голови
відмовлено у наданні запитуваних копій документів. Зазначено, що
копії запитуваних документів будуть надані лише після
відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк. Сума
коштів, рахунок для їх внесення у відповіді надані не були.

Вишгородський райсуд Київської області від 1.07.2015 р.



документ чи інформація ???

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ.

Запит може містити вид, назву, реквізити чи зміст документа,
щодо якого зроблено запит.

Розпорядник зобов`язаний визначати спеціальні місця для
роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також
надавати право запитувачам робити виписки з них,
фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які
носії інформації тощо.



сфера дії Закону

Поширюється на відносини між запитувачем і розпорядником щодо 
доступу до інформації, яка:

- зафіксована на будь-якому носії

- знаходиться в фізичному володінні суб’єкта владних повноважень

- знаходиться у фізичному володінні іншого розпорядника і є пуб-ою (ст. 13)

Не поширюється на відносини щодо доступу до інформації:

- врегульовані спеціальним законодавством (адвокати, нотаріуси, оплатний 
доступ, доступ суб’єкта персональних даних до інформації про нього …)

- між суб’єктами владних повноважень 



оприлюднення інформації

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних

КУпАП

Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої
передбачено законами України «Про доступ до публічної

інформації»…тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.



система обліку інформації
1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації
документи, що знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають
обов'язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:

1) назву документа;

2) дату створення документа;

3) дату надходження документа;

4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);

5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з 
обмеженим доступом;

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до 
інформації з обмеженим доступом;

7) галузь;

8) ключові слова;…



Механізм аналізу 
правомірності обмеження 

доступу до інформації



підстави для відмови
стаття 22 Закону

1)розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний
відповідно до його компетенції, передбаченої
законодавством, володіти інформацією, щодо якої
зроблено запит;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила
передбачені статтею 21 цього Закону фактичні
витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію,
передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


підстави для відмови
стаття 22 Закону

2) інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом відповідно до частини
другої статті 6 цього Закону.

дві умови:

1) належність до категорії

з обмеженим доступом принцип законності

2) відповідність вимогам

ч. 2 статті 6 Закону

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


Інформація з 

обмеженим 

доступом

Конфіденційна Службова Таємна



Конфіденційна інформація

Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або
юридичною особою,

крім суб’єктів владних повноважень,

та яка може поширюватися у визначеному ними
порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених
ними умов.



Таємна інформація

Інформація, доступ до якої обмежується відповідно до «трискладового 
тесту», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству 
державі:

державна таємниця;

професійна таємниця (лікарська, адвокатська, нотаріальна, 
аудиторська, таємниця нарадчої кімнати, таємниця сповіді тощо);

банківська таємниця;

таємниця досудового розслідування;

інша передбачена законом таємниця.



ДСК
1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього

Закону до службової може належати така
інформація:

1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять 
внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, 
якщо вони пов’язані:

 з розробкою напряму діяльності установи або 

[зі] здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної 
влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню 
та/або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у 
сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


відповідність ч.2 ст.6 

трискладовий тест

2) Розголошення інформації може завдати 
істотної шкоди цим інтересам?

3) Шкода від оприлюднення такої інформації 
переважає суспільний інтерес в її отриманні?

*

1) в інтересах:
національної безпеки, 
 територіальної цілісності або
 громадського порядку 
з метою:
 запобігання заворушенням чи злочинам, 
 для охорони здоров'я населення, 
 для захисту репутації або прав інших людей, 
 для запобігання розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно, або 
 для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя

Обмеження здійснюється лише на 
підставі закону



забезпеченні принципу законності

1) 3 формальні підстави
обмеження доступу (ч.1,3,4 ст22)
2) належність інформації принцип законності
до категорії з обмеженим доступом
3) відповідність вимогам
ч. 2 статті 6 Закону



забезпечення дотримання легітимної мети

1) інтереси, ст. 34 КУ

2) інтереси, п. 2 ч. 2 ст.6 Закону                                      Легітимна мета 



забезпечення пропорційності
1) тільки через 
трискладовий тест (ч. 2 ст.6)
2) правомірне оприлюднення 
до запиту усуває ризики (ч.3 ст.6)

пропорційність,
«аргументи відповідні і достатні»              

3) відсутність законних підстав 
для обмеження в доступі,
які існували раніше (ч.4 ст.6)
4) доступ обмежується до інформації,
не до документу (ч.7 ст.6)



суспільно необхідна інформація

відкриття забезпечує прозорість публічних (громадських) процесів 
та вирішення питань суспільного значення загалом і таким чином 

забезпечує участь громадянського суспільства у вирішенні 
державних питань

Щодо публічних осіб 
Зловживання владою

Вибори, конкурси на виборні посади
Резонансні події 

Використання природних ресурсів, іншого національного 
багатства

Порушення прав людини тощо



практика ЄСПЛ

• Youth Initiative for Human Rights проти Сербії (невиконання обов’язкового
рішення про надання статистичної інформації, порушення)

• Magyar Helsinki Bizottság проти Угорщини – відкриття персональних даних 
захисників (зв’язок пер.даних з приватним життям, очікування особи на 
приватність в певних видах діяльності, застосовність статті 8 до персональних 
даних?)

• Guseva проти Болгарії (невиконання суд. ріш. про надання інф, втручання, 
якість закону, порушення )

• Tarsasag A Szabadsagjogokert проти Угорщини (документи поданні до КС, 
обмеження з метою захисту перс. даних депутата, відсутність пропорційності, 
порушення )

• Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung проти Австрії 
(відмова у наданні інформації в зв’язку з великим обсягом і наявністю 
пер.даних, порушення)



Кодекс належної адміністративної діяльності

The European Code of Good Administrative Behaviour ,

затверджений парламентом ЄС



Основні принципи діяльності 
Законність 

Відсутність дискримінації 

Пропорційність

Відсутність зловживання владою

Безсторонність та незалежність

Об’єктивність при прийнятті рішення

Легітимні очікування, послідовність, інформування 
про правила

Справедливість



Основні принципи прийняття 
рішення
Право бути почутим та надавати аргументи

Розумний строк прийняття рішення

Обгрунтованість рішення 

Надання інформації про порядок оскарження

Повідомлення про рішення письмово невідкладно 
після прийняття

Захист персональних даних відповідно до Загальних 
правил захисту персональних даних (GDPR)



Принципи щодо доступу до інформації 

Правила розгляду запитів на інформацію

Правила розгляду запитів на доступ до документів

Правила ведення обліку документів



проблемні питання

1) Поширення доступу на інші правовідносин (зпд, звернення громадян, 
адв. запити) 

2) Відсутність перевірки запитуваної інформації судом з точки зору 
аргументів закритості сторони

3) Не застосування трискладового тесту, пріорітет належності  до інф. з 
обмеженим доступом

4) Відсутність застосування інших нпа в системі з положеннями Закону про 
доступ (наприклад, ЗУ про КМУ)

5) Докази дотримання строків : журнал реєстрації чи поштовий штемпель?

6) Спосіб захисту: зобов’язати відкрити інформацію чи переглянути 
рішення ?



відповідальність за розголошення  

Gîrleanu проти Румунії (розголошення військової таємниці, 
адміністративне стягнення - порушення).

Bedat проти Швейцарії (розголошення слідчої таємниці, кримінал. 
відповідальність - відсутність порушення)



Дякую за увагу !


