
 

Інформація про забезпечення доступу до публічної інформації (законодавство 
про доступ до публічної інформації; форма та порядок запиту;                                            

про роботу з інформаційними запитами) 

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

Право на доступ до публічної інформації гарантується: 

- обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати 
інформацію, крім випадків, передбачених законом; 

- визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних 
підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ 
до публічної інформації, якою він володіє; 

- максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання 
інформації. 

Доступ до публічної інформації здійснюється на принципах: 

-  прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень; 

- вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених 
законом;  

Доступ до інформації забезпечується шляхом: 

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 

в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;                  

на інформаційних стендах;будь-яким іншим способом; 

2) надання інформації за запитами на інформацію. 

 

 

 



 

Оформлення запитів на інформацію. 

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

 Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на 
інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без 
пояснення причини подання запиту. 

 Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити 
можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, 
телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 

Запит на інформацію має містити: 

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

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

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

- метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію 
особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на 
інформацію. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури 
подання запиту на інформацію, її отримання тощо. 

Строк розгляду запитів на інформацію 

- розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не 
пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

- у разі якщо запит на інформацію 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, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 

- клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. 

- у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або 
потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник 
інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з 
обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник 
інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів 
з дня отримання запиту. 
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Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію 

- Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких 
випадках: 

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

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим 
доступом. 

 

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту 
розпорядником інформації; 

2) дату відмови; 

3) мотивовану підставу відмови; 

4) порядок оскарження відмови; 

5) підпис. 

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. 

 

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути 
зазначено: 

 

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту 
розпорядником інформації; 

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у 
встановлений цим Законом строк; 

4) строк, у який буде задоволено запит; 

5) підпис. 


