
Документи, якими керується Апарат у 
питаннях доступу до публічної інформації.

_______
______________________________________

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України є структурним підрозділом з 

питань запитів на інформацію розпорядника інформації, Держателем Єдиної бази запитів 

на інформацію Верховної Ради України (далі - Єдина база), у тому числі в частині ведення 

єдиної системи обліку і контролю запитів на інформацію. (згідно з розпорядженням № 393)



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. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

- що була отримана або створена в 

процесі реалізації Верховною Радою 

України, її органами повноважень, 

передбачених законодавчими актами, 

та яка знаходиться у володінні 

Апарату Верховної Ради Укаїни;

- що була отримана або створена

Апаратом Верховної Ради України в 

процесі забезпечення діяльності 

Верховної Ради України та її 

органів, та яка знаходиться у 

володінні Апарату Верховної Ради 

України.

Є розпорядником публічної 
інформації стосовно:

- запитів, адресованих безпосередньо

до народних депутатів України, 

посадових осіб Верховної Ради 

України;

- запитів, стосовно інформації інших 

органів влади України, органів влади 

інших держав, міжнародних 

організацій;

- запитів, стосовно інформації, яка 

може бути отримана шляхом 

узагальнення, аналітичної обробки 

даних або потребує створення в інший 

спосіб.

НЕ є розпорядником публічної 
інформації стосовно:

Апарат ВР України

Відповідно до ст.1 розпорядження №393  Голови ВР України “Про забезпечення виконання 
Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України”

1



Оприлюднення публічної інформації Верховної Ради України

№ Інформація, що має бути обов'язково оприлюднена: Оцінка Відповідне посилання

1

Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні 

завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних 

коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) 3

http://iportal.rada.gov.ua/ru/news/Sostav_y_struktura_Verkhov

noj_Rady_Ukrayny/

http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27404.pdf

2

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), 

прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, 

інформацію про нормативно-правові засади діяльності 
5

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/pravbase

3

Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки 

документів, правила їх заповнення 

4

http://iportal.rada.gov.ua/news/Poryadok_akredytatsiji,%20_P

olozhennya_pro_ekskursiji/43754.html

http://iportal.rada.gov.ua/news/Poryadok_akredytatsiji,%20_Po

lozhennya_pro_ekskursiji/2592.html

4

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників 

інформації, дій чи бездіяльності 4

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/pkg_public_info.request_for

m

http://static.rada.gov.ua/site/ukr/pubinf/info_req_blank.pdf

5
Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник 

5 http://iportal.rada.gov.ua/documents/dostpubinfo/45916.html

6

Інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може 

представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію 

повноважень розпорядника інформації
- -

7

Плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань 

5

http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/PD0207.htm

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/awt

http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/WR050213.htm

http://static.rada.gov.ua/zakon/new/RK/RK060213.htm

8 Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи - -

9
Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку 

3 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17

10 Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію 4 http://iportal.rada.gov.ua/documents/dostpubinfo/zvity_pubinf/

Відповідно до статті 15-ої закону України “Про доступ до публічної інформації»

2

http://iportal.rada.gov.ua/ru/news/Sostav_y_struktura_Verkhovnoj_Rady_Ukrayny/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/pravbase
http://iportal.rada.gov.ua/news/Poryadok_akredytatsiji,%20_Polozhennya_pro_ekskursiji/2592.html
http://static.rada.gov.ua/site/ukr/pubinf/info_req_blank.pdf
http://iportal.rada.gov.ua/documents/dostpubinfo/45916.html
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/PD0207.htm
http://iportal.rada.gov.ua/meeting/awt
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/WR050213.htm
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/RK/RK060213.htm
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17


№ Інформація, що має бути обов'язково оприлюднена: Рівень реалізації Відповідне посилання

11

інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

• прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси 

електронної пошти керівника органу та його заступників, а також 

керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції 

структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці 

відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

5

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/wph/web

phn

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_a

parat

• розклад роботи та графік прийому громадян;
5

http://vzvernen.rada.gov.ua/vzvernen/

control/uk

• вакансії;

• порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
3

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/pkg

_public_info.request_form

• перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних 

для надання послуг, правила їх оформлення; - -

• перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, 

крім підприємств, установ та організацій, створених з метою 

конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної 

діяльності;

- -

• порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень 

суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності; 5
http://iportal.rada.gov.ua/documents/

dostpubinfo/45915.html

• систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних 

повноважень; 5
http://iportal.rada.gov.ua/documents/

dostpubinfo/45915.html

12
іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок 

обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом. - -

Відповідно до статті 15-ої закону України “Про доступ до публічної інформації»

Оприлюднення публічної інформації Верховної Ради України
3

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/wph/webphn
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_aparat
http://vzvernen.rada.gov.ua/vzvernen/control/uk
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/pkg_public_info.request_form
http://iportal.rada.gov.ua/documents/dostpubinfo/45915.html


Запит на публічну інформацію

Запит

Усний Письмовий

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні.

Відповідно до ст.4 розпорядження № 393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“ і ст.15, 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" 

Особисто

Телефон
Канали 

доставки
запиту

E-mail

Факс

Пошта

Особисто

4

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України визначає належний 

структурний підрозділ, який є відповідальним за розгляд запитів на інформацію, що надійшли 

усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, якщо у такій кореспонденції 

зазначено, що це запит на інформацію



Відповідь на запит

Відповідно до ст.4 розпорядження № 393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

Відповідь

Усна Письмова

Телефон

Канали 
надання
відповіді

E-mail

Факс

Пошта

Прим.: Відповідь на запит надається запитувачу у тій самій формі, в якій 

оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.

5



Відмова в задоволенні запиту

Відповідно до ст. 6,19,22-ої закону України "Про доступ до публічної інформації"

Умови відмови у задоволенні запиту на публічну інформацію Апаратом Верховної Ради України:

1) Апарат Верховної Ради України не володіє і не зобов'язаний володіти інформацією;
2) інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) особа не оплатила витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 закону України "Про 
доступ до публічної інформації".

Частина 5 статті 19 закону України "Про доступ до публічної інформації":
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.

Прим.: якщо Апарату Верховної Ради України відомо, хто володіє запитуваною інформацію,  то запит 
переправляється у відповідний підрозділ, про що одразу інформується запитувач.

6

Частина 1 статті 6 закону України "Про доступ до публічної інформації":
Інформацією з обмеженим доступом є:
1) конфіденційна інформація;
2) таємна інформація;
3) службова інформація.



Відповідно до ст. 15, 24 закону України «Про доступ до публічної інформації»

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть 
особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) не оприлюднення інформації відповідно до ст. 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної
інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 
доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Прим.: Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками 
інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, 
визначеному законом.

Відповідальність за порушення 

7



Запит
• автор
• координати запитувача
• спосіб доставки
• текст запиту

Запит
• автор
• координати запитувача
• спосіб доставки
• текст запиту

Директива
• резолюція
• виконавець(-ці)
• термін виконання

Запит
• автор
• координати запитувача
• спосіб доставки
• текст запиту

Директива
• резолюція
• виконавець(-ці)
• термін виконання

Відповідь
•дата відповіді
•текст відповіді
•відповідач

Запитувач Інформаційне управління
Відповідальний 

структурний 
підрозділ

Структура та атрибути запиту

Відповідно до розпорядження № 393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

• дата реєстрації запиту

8

• дата реєстрації запиту

Директива виконавцю
• резолюція
• виконавець(-ці)

Відповідь
•дата відповіді
•текст відповіді
•відповідач



Єдина база запитів на публічну інформацію

9

Відповідно до ст.4 розпорядження № 393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

Перегляд списку запитів Картка запиту

Єдина база запитів на публічну інформацію
Апарату Верховної Ради України

Термін виконання

Канал відповіді Виконавці

Резолюція

Дата реєстрації запиту

Автор запиту

Канал надходження запиту

Зміст запиту

Координати запитувача

Дата реєстрації



Структурні підрозділи Апарату, що мають доступ до Єдиної 

бази запитів на публічну інформацію.

Єдина база 

запитів на 

інформацію 

Верховної Ради 

України 

Секретаріати комітетів:
• аграрної політики та земельних відносин

• боротьби з організованою злочинністю і корупцією

• будівництва, містобудування і житлово-

комунального господарства та регіональної 

політики

• бюджету

• верховенства права і правосуддя

• державного будівництва та місцевого 

самоврядування

• екологічної політики, природокористування та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

• економічної політики

• європейської інтеграції

• законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності

• у закордонних справах

• інформатизації та інформаційних технологій

• культури і духовності

• науки і освіти

• національної безпеки і оборони

• охорони здоров'я

• паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки

• пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

• підприємництва, регуляторної та 

антимонопольної політики

• податкової та митної політики

• прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин

• правової політики

• промислової та інвестиційної політики 

• Регламенту, депутатської етики та забезпечення 

діяльності Верховної Ради України

• свободи слова та інформації

• сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

• соціальної політики та праці

• транспорту і зв'язку

• фінансів, банківської діяльності

• спеціальна контрольна комісія Верховної Ради 

України з питань приватизації

Управління та відділи:
• Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України

• Головне юридичне управління Апарату 

Верховної Ради України

• Головне управління документального 

забезпечення Апарату Верховної Ради 

України

• Головне організаційне управління Апарату 

Верховної Ради України

• Управління комп'ютеризованих систем 

Апарату Верховної Ради України

• Управління забезпечення 

міжпарламентських зв'язків Апарату 

Верховної Ради України

• Управління по зв'язках з місцевими 

органами влади і органами місцевого 

самоврядування Апарату Верховної Ради 

України

• Управління кадрів Апарату Верховної Ради 

України

• Управління справами Апарату Верховної 

Ради України

•Прес-служба Апарату Верховної Ради 

України

• Відділ зв'язків з органами правосуддя 

Апарату Верховної Ради України

• Відділ з питань звернень громадян Апарату 

Верховної Ради України

• Відділ контролю Апарату Верховної Ради 

України

• Інформаційне управління Апарату 

Верховної Ради України 

Секретаріати 

депутатських фракцій:
• Фракція Партії Регіонів у Верховній Раді 

України сьомого скликання

• Фракція Всеукраїнського об'єднання 

"Батьківщина“

• Фракція Політичної партії "УДАР Віталія 

Кличка“

• Фракція Всеукраїнське об'єднання 

"Свобода“

• Фракція Комуністичної партії України

Інші установи:

• Інститут законодавства Верховної Ради 

України

• Дирекція телерадіопрограм

• Видавництво Верховної Ради України

• Уповноважений Верховної Ради з прав 

людини

Керівництво Апарату ВР України:

• Керівництво Апарату Верховної Ради 

України

• Секретаріат Голови Верховної Ради України

• Секретаріат Першого заступника Голови 

Верховної Ради України

• Секретаріат Заступника Голови Верховної 

Ради України

Відповідно до ст.3 розпорядження № 393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 

інформації" в Апараті Верховної Ради України“

10



Загальна схема взаємодії суб’єктів відносин у сфері 
доступу до публічної інформації.

Запитувач

Інформаційне управління

Відповідно до розпорядження №393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

11

Єдина база 

запитів на 

інформацію 

Верховної 

Ради 

України 

Підрозділ, що 

володіє 

інформацією

Підрозділ, що 

не володіє 

інформацією

ЗапитЗапит Відповідь

Реєстрація
запиту

Запит

Запит

Запит

Запит
Реєстрація

запиту



Взаємодія органів державної влади у сфері доступу до 
публічної інформації.

Запитувач

Відповідно до розпорядження №393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

12

Апарат 

Верховної 

Ради України

Інші органи 

державної 

влади

Запит, 

що стосується інформації,

розпорядником якої є

Апарат Верховної Ради України

Запит, 

що стосується інформації,

розпорядником якої є

Апарат Верховної Ради України

Відповідь

Запит, 

що стосується інформації,

розпорядником якої є

інші органи державної влади

Запит, 

що стосується інформації,

розпорядником якої є

інші органи державної влади

Відповідь



Варіанти опрацювання запиту на публічну інформацію

Запит надійшов до 

Інформаційного 

управління і 

стосується сфери 

діяльності одного

структурного 

підрозділу (1 варіант)

Запит надійшов до іншого 

структурного підрозділу

Апарату ВР України, який 

володіє інформацією (4 

варіант)

Запит надійшов до 

Інформаційного управління і 

стосується сфери діяльності 

кількох структурних 

підрозділів (2 варіант)

Опрацювання запиту на публічну інформацію 
Апаратом Верховної Ради України.

Запит надійшов до 

Інформаційного управління і 

стосується інформації, яка 

може бути одержана 

запитувачем із 

загальнодоступних джерел

(3 варіант)

Відповідно до ст.4 розпорядження №393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

13

Запит надійшов до 

іншого структурного 

підрозділу Апарату 

ВР України, який НЕ 

володіє інформацією

(5 варіант)



Запит надійшов в Інформаційне управління і стосувався 
сфери одного структурного підрозділу (1 варіант)

Запитувач

Єдина база 

запитів на 

інформацію 

Верховної 

Ради 

України 

Інформаційне управління

запит

запит

Структурний 

підрозділ, який 

володіє 

інформацією

запит

відповідь

Відповідно до ст.4 розпорядження №393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

відмова

14

або



Запитувач

Єдина база 

запитів на 

інформацію 

Верховної 

Ради 

України 

Інформаційне управління

запит

запит
запит

Керівник Апарату ВР 

України

(затверджує 

відповідальні за запит 

структурні підрозділи)

Відповідно до ст.4 розпорядження № 393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

Запит надійшов в Інформаційне управління, але стосувався 
сфери діяльності кількох структурних підрозділів (2 варіант)

відповідь відмова

15

Проект директиви 
на виконання 
структурними 

підрозділами, що 
володіють 

інформацією

або

Структурні підрозділи, 

що володіють 

інформацією

Затверджена
директива



Запит надійшов в Інформаційне управління і стосувався 
інформації, яка може бути одержана із загальнодоступних 
джерел (3 варіант)

Запитувач

Єдина база 

запитів на 

інформацію 

Верховної 

Ради 

України 

Інформаційне управління

запит

запит

Секретаріат комітету 

Верховної Ради 

України з питань 

свободи слова та 

інформації

запит

Відповідно до ст.4 розпорядження № 393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

відповідь відмова

16

або



Єдина база запитів 

на інформацію 

Верховної Ради 

України

Запитувач

Структурний підрозділ, що володіє інформацією

запит

Реєстрація запиту

Відповідно до ст.4 розпорядження № 393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

Запит надійшов в інший структурний підрозділ Апарату 
ВР України, що володіє інформацією (4 варіант)

відповідь відмова

17

У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером 
є запитом на інформацію відповідно до Закону, структурні підрозділи самостійно(!) 
реєструють її в Єдиній базі.

або



Відповідно до ст.4 розпорядження № 393 Голови ВР України “Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної 
інформації" в Апараті Верховної Ради України“

Запит надійшов в інший структурний підрозділ Апарату 
ВР України, що НЕ володіє інформацією (5 варіант)

18

Запитувач

Інформаційне управління

Єдина база 

запитів на 

інформацію 

Верховної 

Ради України 

Підрозділ, що 

володіє 

інформацією

Підрозділ, що не

володіє 

інформацією

Запит

Запит

Запит Реєстрація
запиту

Відповідь

або Відмова



Плата за надання інформації.

• запитувачу надається інформація 

про себе та/або інформація, що 

становить суспільний інтерес

• запит НЕ передбачає виготовлення 

копій обсягом більше 10 друкованих 

сторінок

Плата за надання інформації

Відсутня, якщо:

• запитувачу надається інша 

інформація та запит передбачає 

виготовлення копій обсягом більше 

10 друкованих сторінок

Стягується якщо:

Відповідно до статті 21-ої закону України “Про доступ до публічної інформації» і Розпорядження Керівника Апарату ВР України 
№2941 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на 

інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

Послуга, що надається Норми витрат

Копіювання або друк копій  документів формату А4 та меншого розміру
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї 

сторінки

Копіювання або друк копій  документів формату А3 та більшого розміру
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї 

сторінки

Копіювання або друк копій  документів будь-якого формату, якщо у документах 

поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим 

доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї 

сторінки

19



Термін розгляду запиту.

Він 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

Не більше 48 годин, 
якщо:

Він потребує надання великого 

обсягу інформації або 

потребує пошуку інформації 

серед значної кількості даних.

Примітка: Про продовження 

строку розпорядник інформації 

повідомляє запитувача в 

письмовій формі не пізніше 

п'яти робочих днів з дня 

отримання запиту.

Може бути продовжено 
до 20 робочих днів, 
якщо:

В загальному випадку

Не більше 5 робочих днів.

Відповідно до статті 20-ої закону України “Про доступ до публічної 
інформації»

Термін розгляду запиту.

20



Звіти, щодо задоволення запитів на публічну 
інформацію

Інформаційне управління систематично інформує Керівника Апарату Верховної Ради України 
про кількість та характер запитів на інформацію. Відповідно до п.2 Розпорядження № 393 Голови ВР України “Про 

забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України“

Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати звіти, в тому числі щодо задоволення 
запитів на інформацію. Відповідно до п.10 ст. 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" 
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Дякую за увагу!


