
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 
 

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н. В. Грицяк 
 
 
 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ НАДАННЯ ДОСТУПУ  
ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
 
 

Навчально-методичні матеріали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
2013 



2 

 

УДК 351:347:002:004](07) 
         Г82 

Схвалено Вченою радою Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів 
(протокол № 1 від 28 лютого 2013 р.) 

та Науково-методичною радою Національної академії державного управління 
при Президентові України (протокол № 36 від 16 квітня 2013 р.) 

 
Автор 
Н. В. Грицяк, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри 
інформаційної політики та технологій НАДУ. 
 
Укладач 
В. В. Святненко, заступник начальника відділу координації підвищення квалі-
фікації та комунікативного забезпечення Інституту підвищення кваліфікації ке-
рівних кадрів НАДУ. 
 
Рецензенти : 
А. А. Попок, доктор наук з державного управління, професор, віце-президент 
НАДУ; 
Л. І. Даниленко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ. 
 
 
Г82 

Грицяк Н. В.  
Державна політика у сфері надання доступу до публічної інформації : 
навч.-метод. матеріали / Н. В. Грицяк ; уклад. В. В. Святненко. – К. : 
НАДУ, 2013. – 32 с. 
 

Навчально-методичні матеріали підготовлено в межах Комплексної 
програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового 
резерву “Нова еліта нації”, які здійснюють навчання в Національній академії 
державного управління при Президентові України.  

Висвітлено основи державної політики у сфері надання доступу до 
публічної інформації. 

Призначені для осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву 
“Нова еліта нації”, а також для професійного навчання державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування, працівників центральних і місцевих 
органів виконавчої влади в системі підвищення кваліфікації. 

УДК 351:347:002:004](07) 
 

 
Видано на замовлення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ 
при Президентові України для осіб, зарахованих до Президентського кадрового 

резерву “Нова еліта нації”. 
 

© 
 
Національна академія  
державного управління  
при Президентові України, 2013 

 
 

 



3 

 

ЗМІСТ 
 
Передмова ................................................................................................................. 4 
 

1.1. Види інформації у контексті забезпечення права громадян  
на доступ до публічної інформації ........................................................................ 6 
 
1.2. Шляхи забезпечення доступу до інформації ................................................. 8 
 
1.3. Вимоги щодо роботи з публічною інформацією ......................................... 10 
 
1.4. Міжнародні стандарти забезпечення доступу до інформації .................... 13 
 
1.5. Нормативно-правове забезпечення доступу до публічної інформації ..... 17 
 
1.6. Порядок здійснення та забезпечення права на доступ до публічної 
інформації ............................................................................................................... 21 
 

Питання і завдання для самоперевірки та контролю знань .............................. 27 
 
Список використаних джерел .............................................................................. 31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

ПЕРЕДМОВА 
 

Інформація виступає основним об’єктом інформаційного суспільства, 
відображаючи реальну дійсність, вона інтегрується у всі напрямки діяльності 
держави, суспільства, громадянина. З появою нових інформаційних технологій 
інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності 
держави, юридичних осіб, громадських організацій та громадян. Інформаційний 
вплив на державу, суспільство, громадянина сьогодні є ефективнішим, ніж 
політичний, економічний і навіть військовий. 

Право на доступ до інформації як окреме суб’єктивне право виокре-
милось з принципу гласності, свободи слова та друку в другій половині ХХ ст. 
Власна історія права на доступ до інформації починається з моменту прийняття 
закону Швеції 1766 року та закріплення “права знати” у Декларації прав 
людини і громадянина 1789 року. Ця традиція перервалася у ХІХ ст. Адже крім 
Швеції право на доступ до інформації не потрапило до жодної європейської 
конституції, хоча саме права людини і громадянина, що були проголошені у 
Декларації прав людини 1789 року, становили каталог прав, який пізніше 
перейняли інші європейські країни. Ідея конституційного закріплення права на 
доступ до інформації була відроджена лише в другій половині ХХ ст. 
Проголошення “права знати” у країнах Європи та Сполучених Штатах Америки – 
це наслідок становлення громадянського суспільства та демократичних пере-
творень, що відбувались у цих країнах протягом останніх трьох століть, а в 
країнах, які розвиваються, – це умова утвердження громадянського суспільства.  

До ознак, які зумовлюють специфіку інформації як об’єкта правового 
регулювання, науковці найчастіше відносять:  

− нематеріальний характер (тобто цінність інформації полягає в її суті, а 
не в матеріальному носії, на якому вона зафіксована);  

− суб’єктивний характер (тобто вона є результатом інтелектуальної 
діяльності);  

− необхідність об’єктивації для включення у правовий обіг;  
− кількісна визначеність;  
− неспоживчість, можливість багаторазового використання;  
− зберігання інформації у суб’єкта, який її передає;  
− здатність до відтворення, копіювання, збереження і накопичення. 
Тобто, інформація – багатофункціональний об’єкт. Вона створюється і 

застосовується в усіх сферах діяльності і забезпечує виконання багатоманітних 
функцій і завдань, що постають перед органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, перед фізичними і юридичними особами. 

Право на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні 
органів державної влади, займає особливе місце в системі прав людини і 
громадянина та є гарантією демократичного розвитку держави.  

9 листопада 1995 року Україна приєдналась до Ради Європи і зобо-
в’язалась дотримуватись обов’язків, що випливають із Статуту Ради Європи, а 
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саме – принципів плюралістичної демократії, верховенства права та захисту 
прав людини і основних свобод усіх осіб, що перебувають під її юрисдикцією.  

На виконання цих зобов’язань та з метою забезпечення реалізації поло-
жень статті 34 Конституції України стосовно свободи інформації,  
статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  
1950 року, статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 
Верховною Радою України 13 січня 2011 року були прийняті Закони України 
“Про доступ до публічної інформації” та “Про внесення змін до Закону України 
“Про інформацію” (нова редакція), які набрали чинності 10 травня 2011 року.  

Ці закони стали реальним механізмом забезпечення ефективної реалізації 
права кожного громадянина на свободу вираження поглядів та доступ до 
інформації, а також утвердженням демократичного розвитку України. 
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Поняття та 

види інформації 

Види інформації за 

порядком доступу 

1.1. ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 
ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Нова редакція Закону України “Про інформацію” 
як базового нормативно-правового акта в інформаційній 
сфері надає нове визначення інформації – як будь-які 
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 

матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.  
Цим Законом передбачений поділ за змістом інформації на такі види: 
ü інформація про фізичну особу,  
ü інформація довідково-енциклопедичного характеру,  
ü інформація про стан довкілля (екологічна інформація),  
ü інформація про товар (роботу, послугу),  
ü науково-технічна інформація,  
ü податкова інформація,  
ü правова інформація,  
ü статистична інформація,  
ü соціологічна інформація 
ü та інші види інформації.  
Законом встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні 

дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

За порядком доступу інформація 
поділяється на відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. 

Відкритою вважається вся інфор-
мація, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.  

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та 
службова інформація. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути 
віднесені такі відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і 
предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 
надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці 
людей, про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи 
харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а 
також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і 
культури населення, про факти порушення прав і свобод людини і 
громадянина, про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб та інші відомості, доступ до 
яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

Закон України “Про доступ до публічної інформації” надає визначення 
таким поняттям, як публічна інформація, а також конфіденційна, таємна та 
службова інформація. 
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Таємна інформація 

Публічна інформація 

Конфіденційна інформація 

Службова інформація 

Запит на інформацію 

Так, публічна інформація – це відо-
бражена 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. Доступ до інформації забезпечується шляхом її опри-
люднення у засобах масової інформації (в офіційних друкованих виданнях, на 
офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та будь-
яким іншим способом) та через надання інформації за запитами на інформацію. 

Конфіденційною є інформація про фізич-
ну особу, а також інформація, доступ до якої 
обмежено фізичною або юридичною особою, 

крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поши-
рюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку 
відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених 
законом. 

Таємною інформацією є інформація, доступ до 
якої обмежується виключно 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, розголошення якої може завдати 
шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка 
містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та 
іншу передбачену законом таємницю. 

Службовою інформацією є інформація, що 
міститься в документах суб’єктів владних повно-
важень, які становлять внутрівідомчу службову ко-

респонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з 
розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, 
наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і 
передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, а також 
інформація зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 
діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 

Законом встановлено також поняття “запиту 
на інформацію” як прохання особи до розпо-
рядника 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. 
Можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, 
телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 
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1.2. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 
 
Доступ до інформації забезпечується шляхом: 
− систематичного та оперативного оприлюднення інформації – пасивний 

вид; 
− надання інформації за запитами на інформації фізичним та юридичним 

особам – активний вид. 
Активний вид передбачає подання усного, письмового прохання або 

прохання іншими засобами з боку особи або групи осіб надати публічну 
інформацію, що знаходиться у володіння розпорядника інформації. Вимоги 
щодо оформлення запиту визначаються статтею 19 Закону України “Про 
доступ до публічної інформації”.  

Пасивний вид передбачає оприлюднення інформації, перелік якої 
визначено цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.  

Зазначимо, що поняття оприлюднення публічної інформації не є 
тотожним до публікації , наприклад у друкованому засобі масової інформації. 
Оприлюднення, залежно від рівня органу влади, матеріально-технічних 
можливостей та кількості осіб, що споживають інформацію у пасивному виді, 
можливе шляхом: 

− публікації в офіційному друкованому виданні (бюлетень, газета тощо); 
− розміщення інформації на офіційному веб-сайті або на інформаційних 

стендах органу влади, при умові, що вони є загальнодоступними. 
Відповідно до статті 15 Закону пасивний вид доступу забезпечує такий 

доступ до публічної інформації: 
− про факти, що загрожують життю, здоров’ю суспільства, майну осіб 

або заходи, які застосовуються в зв’язку з цим; 
− про нормативно-правові засади діяльності структури виконавчого 

органу, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та 
фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетного фінансування, порядок і 
механізми їх витрат тощо); 

− загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового 
розпорядку, розклад роботи та графік прийому громадян; 

− інформація про місце знаходження, поштова адреса, номери засобів 
зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; 

− 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 регіо-
нальних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з 
обмеженим доступом; 

− нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-
організаційних), прийняті розпорядником; 

− проекти нормативно-правових актів, рішень органу місцевого само-
врядування, розроблені відповідними розпорядниками, (не пізніше, ніж за 20 
днів до розгляду); 

− плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; 
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− перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, 
форми і зразки документів та місце, де їх можна отримати, правила їх 
заповнення, у т.ч. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскар-
ження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; 

− про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; 
− про механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може 

представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повно-
важень розпорядника інформації (громадські ради, громадські експерти тощо); 

− перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необ-
хідних 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, організацій, створених з метою конспірації, оперативно-
розшукової або контрольно-розвідувальної діяльності; 

− про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового 
оприлюднення якої встановлено законом; 

− декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на 
зайняття або займають виборну посаду в органах державної влади або 
обіймають посаду державного службовця, посадовця місцевого самоврядування 
першої або другої категорії. 

Активний доступ до інформації передбачає надання за запитом інфор-
мації, доступ до якої забезпечено у пасивний спосіб. Додатково надається: 

− інформація з обмеженим доступом правомірно оприлюднена розпо-
рядником раніше; 

− інформація з обмеженим доступом, якщо немає законних підстав для 
обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше; 

− інформація з обмеженим доступом, якщо немає законних підстав для 
обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше; 

− інформація з обмеженим доступом, якщо вона не відповідає вимогам 
трискладового тесту (ст. 6 Закону); 

− інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, 
користування чи розпорядження державним, комунальним майном у тому числі 
до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, пріз-
вища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які 
отримали ці кошти або майно, за умови, що доступ до такої інформації не завдає 
шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню, злочину; 

− інформація, яка втратила статус службової або таємної в силу 
завершення виконання рішення, проекту або розкриття інформації на підставі 
рішення уповноваженої особи; 

− інша публічна інформація, щодо якої не передбачено обов’язку 
розміщення. 
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1.3. ВИМОГИ ЩОДО РОБОТИ З ПУБЛІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ 
 
Основні нові вимоги щодо роботи з публічною інформацією за Законом 

України “Про доступ до публічної інформації” подано у таблиці 1.  
Таблиця 1 

Вимоги щодо роботи з публічною інформацією 
Тип нової  
інформації 

Зміст  
нової інформації 

Суб’єкти, які за законом 
мають право отриму-
вати інформацію та 
надсилати запити 

Такими суб’єктами (запитувачами) є не тільки фізичні та 
юридичні особи, а й об’єднання громадян без статусу 
юридичної особи. 

Особливості отримання 
інформації суб’єктами 
владних повноважень 

Суб’єкти владних повноважень, на відміну від редакції Закону 
України “Про інформацію” 1992 р., не є запитувачами (п.1 ч.1 
ст 12 Закону) і можуть отримувати доступ до інформації лише 
на підставі спеціальних повноважень, передбачених у 
законах, які визначають статус і компетенцію того чи іншого 
суб’єкта владних повноважень. 

Перелік розпорядників 
інформації – суб’єктів, 
зобов’язаних надавати 
доступ до інформації, 
якою вони володіють 

Такий перелік розширено. До розпорядників чітко віднесено 
суб’єкти владних повноважень (зокрема місцеве само-
врядування), осіб, що виконують делеговані повноваження 
цих суб’єктів, та інших суб’єктів (зокрема юридичних осіб 
приватного права), які можуть володіти суспільно необхідною 
інформацією (детальніше дивись ст.13 Закону). 

Діяльність структурних 
підрозділів та 
відповідальні особи з 
питань запитів на 
інформацію 

Структурні підрозділи не є окремими розпорядниками, але 
Закон (зокрема, ст. 16) покладає на них низку організаційних 
функцій по забезпеченню доступу до інформації. Це пов’язано 
з тим, що для забезпечення належного доступу до публічної 
інформації мають бути визначені відповідальні особи, ці 
особи повинні мати спеціальні знання у сфері доступу до 
інформації, або швидко та ефективно його забезпечувати. 

Визначення публічної 
інформації 

Попередня редакція Закону України “Про інформацію” 
передбачала можливість отримання на запит інформації “про 
діяльність” органів державної влади. Таке формулювання 
дозволило вимагати створення органом спеціально на запит 
нової інформації про його діяльність Стаття 1 Закону 
визначає публічну інформацію як інформацію, створену або 
отриману суб’єктом владних повноважень при виконанні його 
повноважень, та інформацію, якою володіє розпорядник. 
Тобто, у Законі в окремій частині було звужено про доступ до 
інформації – відсутній обов’язок розпорядника створювати нову 
інформацію: в іншій частині – розширено, тобто встановлено 
обов’язок надавати інформацію не лише про свою діяльність, а 
й усю іншу, якою володіє розпорядник, крім визначених Законом 
винятків.  

Встановлення режиму 
публічної інформації 

За загальним правилом, публічна інформація є відкритою (ч. 2 
ст.1 Закону). Обмежений доступ до інформації є винятком, який 
виникає за наявності підстав, передбачених статтею 6 Закону. 
Характер режиму обмеженого доступу для певного виду 
інформації з обмеженим доступом може визначатися 
спеціальним Законом. Наприклад, Закон України “Про 
державну таємницю” визначає, яка інформація належить до 
таємничої, встановлює режим охорони державної таємниці, 
порядок доступу до неї уповноважених осіб. Закон – це загальні 
підстави, необхідні для віднесення інформації до державної 
таємниці, а також до строкового виключення її з цього виду 
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інформації з обмеженим доступом (надання на запит). 
Регулювання обмежень 
у доступі  
до інформації 

Редакція Закону України “Про інформацію” 1992 р. не містила 
повного переліку підстав доступу до інформації та допускала 
таке обмеження на підставі підзаконних актів, що суперечило 
частині другій статті 19 Конституції України. В новому Законі цей 
недолік усунуто, обмеження доступу до інформації визначається 
виключно законом. 
Крім того, обмеження доступу відтепер застосовується до 
інформації, а не в цілому для документа, що її містить. 
Відповідно до частини сьомої статті 6 Закону, якщо документ 
містить інформацію з обмеженим доступом, то він надається в 
частині, що не містить такої інформації (здійснюється 
решетування в документі інформації з обмеженим доступом 
для запобігання її розголошенню) 

Конфіденційна 
інформація, що є 
власністю держави 

У законодавчій сфері таке поняття вилучається з обігу. Це. 
відбулося з огляду на те, що вилучається поняття права влас-
ності на інформацію як таке, оскільки право власності застосо-
вується лише до речових об’єктів, а для нематеріальних об’єктів, 
зокрема, інформації, існують інші правові інститути регулювання. 
По-друге, конфіденційна інформація є поняттям зі сфери при-
ватного права і не може застосовуватися до суб’єктів владних 
повноважень, адже вони діють у публічній сфері, утримуються 
за рахунок платників податків і не мають права на власний 
розсуд обмежувати доступ до інформації, якою володіють. 
Частково поняття конфіденційної інформації, що є власністю 
держави, замінюється поняттям службової інформації. 

Обов’язок 
оприлюднення 
інформації 
розпорядником за його 
власною ініціативою 

Закон чітко визначає у статті 15 обов’язок розпорядників 
публічної інформації щодо оприлюднення певної інформації 
за власною ініціативою, не чекаючи запитів щодо неї. 
Перелічена у вказаній статті інформація підлягає оприлюдненню 
на офіційному веб-сайті розпорядника за його наявності у 
п’ятиденний термін з моменту затвердження документа. При 
відсутності офіційного веб-сайту офіційна інформація має бути 
оприлюднена у вказаний строк іншим прийнятим способом: у 
друкованих засобах масової інформації, офіційних бюлетенях, 
на інформаційних стендах. 
Проекти нормативно-правових актів, рішень місцевого само-
врядування мають бути оприлюднені не пізніше 20 робочих днів 
до моменту їх розгляду з метою прийняття. Це не стосується 
оприлюднення порядку денного засідань колегіального органу, 
які оприлюднюються в інші строки, визначені законодавством. 

Урізноманітнення форм 
подання запитів, 
скорочення строку їх 
розгляду  

Редакція Закону України “Про інформацію” 1992 р. передбачала 
подання інформаційних запитів лише у письмовій формі. З 
розвитком засобів зв’язку й практики спілкування суб’єкти 
владних повноважень із громадянами виникла необхідність 
внести у законодавчу базу інші форми комунікації паралельно з 
письмовою. В частині третій статті 19 Закону передбачено 
подання інформації на вибір запитувачів у письмовій та усній 
формах (за допомогою телефону, факсу, електронних носіїв 
тощо). Кожний запит, незалежно від форми його подання 
піддається реєстрації розпорядником.  
Якщо запит немає текстової форми, то необхідна фіксація його 
змісту працівниками розпорядника, які прийняли даний запит. 
Запит, поданий усно, може бути задоволений одразу, якщо це 
можливо і якщо запитувача влаштовує усна відповідь на його 
запит. Якщо задовольнити усний запит одразу неможливо або 
запитувач наполягає на письмовій відповіді, то запит фіксується 
у письмовому вигляді і розглядається у встановленому Законом 
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порядку. 
Форма викладу запиту 
на інформацію 

Як і раніше, законодавство України не регулює форми ви-
кладу запиту на інформацію, але зобов’язує виконувати три 
вимоги, вказуючи у запиті: 
1) запитувача (ПІБ, найменування), його поштову адресу або 
адресу електронної пошти; 
2) загальний опис інформації або зміст (реквізити, вид, 
назву), документа, які запитуються; 
3) підпис і дату (для письмових запитів). 

Строки надання 
відповіді на 
інформаційний запит 

Згідно з частиною першою статті 20 Закону відповідь на запит 
надається не пізніше п’яти робочих днів з моменту його отри-
мання. Такий короткий строк розгляду запитів став можливий 
завдяки тому, що порівняно із Законом 1992 року відбувся 
стрімкий розвиток технологій передачі, обробки і зберігання 
інформації, а за Законом розпорядника вже не можна 
зобов’язати створити інформацію, а лише надати наявну в 
нього інформацію, передбачену існуванням структурних 
підрозділів та відповідальних осіб з питань розгляду запитів. 
У виняткових випадках (ч. 2, 3 ст. 20 Закону) строк розгляду 
запиту може становити до 48 годин. 
Якщо на запит необхідно надати великий обсяг інформації 
або її потрібно шукати серед значної кількості даних, строк 
розгляду запиту може бути продовжено з 5 до 20 робочих днів 
(ч. 4 ст. 20 того ж Закону). При настанні обставин непере-
борної сили, наприклад, стихійного лиха, частини 6, 7 статті 
22 Закону передбачають лише відстрочку задоволення запиту 
на невизначений строк за неможливості надання відповіді 
упродовж місяця, але без конкретизації фактичних підстав, що 
спричиняють таку можливість. 

Направлення запитів за 
належністю 

Закон для зручності запитувачів та з огляду на те, що можуть 
бути необізнані детально з функціями і компетенцією суб’єктів 
владних повноважень, передбачив (частина третя статті 22 
Закону) направлення запиту за належністю. 
Таке направлення здійснюється розпорядником, якому 
надійшов запит щодо інформації, якою той не володіє, у разі 
коли йому все ж відомо або має бути відомо, хто нею володіє. 
Запитувача повідомляють про направлення запиту за належніс-
тю розпорядником, якому відповідний запит надійшов першим. 

Конкретизація підстав 
для відмови в 
задоволенні запиту 

За Законом, частина перша статті 22, підстав для відмови в 
задоволенні запиту на інформацію може бути чотири: 
− фактична відсутність запитуваної інформації розпорядника 
при умові, що він також не зобов’язаний володіти даною 
інформацією відповідно до його компетенції; 
− належність запитуваної інформації до категорії обмеже-
ного доступу й наявність підстав для обмеження доступу 
згідно з частиною 2 статті 6 Закону; 
− невнесення плати за копіювання і друк, передбаченої 
статті 21 Закону, якщо запитувач повідомлений про точну 
суму та реквізити для сплати; 
− відсутність у змісті запиту відомостей про реквізити, 
наявність яких вимагається частиною 5 статті 19 Закону. 

 
Об’єктом інформаційних відносин є інформація, яку нова редакція Закону 

України “Про доступ до публічної інформації” визначає як “будь-які відомості 
та дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 
електронному вигляді”. 
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Документи ООН про право  
на інформацію 

Документи Ради Європи  
про забезпечення доступу  
до інформації 

1.4. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ  
ДО ІНФОРМАЦІЇ 

 
Сфера інформаційних відносин держави та громадян України регла-

ментована національним законодавством та низкою міждержавних нормативно-
правових актів щодо забезпечення участі громадян в управлінні державними 
справами та доступу до публічної інформації, які ратифіковані Україною.  

ООН визнає право на доступ до 
інформації як складову права на свободу думки 
і слова. Загальна декларація прав людини є 
основним загальноприйнятим документом 

проголошення прав людини, обов’язковим для виконання всіма країнами-
учасницями як документ, що відноситься до прецедентного міжнародного 
права. Стаття 19 Декларації прав людини гарантує не тільки право на свободу 
вираження поглядів, а й право на доступ до інформації; це положення 
сформульоване так: “...Кожний має право на свободу думки і вираження; це 
право включає також право вільно виражати думки та збирати, отримувати та 
поширювати інформацію і думки через засоби масової інформації, незважаючи 
на кордони”. Зазначені свободи можуть бути обмежені у випадках, визначених 
статтею 29 Загальної декларації, коли “це встановлено законом з метою 
забезпечення належного визнання і поваги прав та свобод інших осіб, 
задоволення справедливих вимог моралі, суспільного порядку і загального 
добробуту в демократичному суспільстві”. 

У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, рати-
фікованому Україною у 1973 року, гарантії доступу до інформації сформульовані 
подібно до ЗДПЛ, а саме: “...Кожен повинен мати право на свободу думки і слова: 
це право включає свободу збирати, отримувати і поширювати інформацію та 
думки різних видів усно, письмово чи друком, незважаючи на кордони...”. 

Свобода слова та думки також забезпечується Конвенцією з прав 
людини, ратифікованою в Україні у вересні 1997 року, та двома регіональними 
системами захисту прав людини, статтею 13 Американської Конвенції з прав 
людини та статтею 9 Хартії прав людини та народів Африки.  

Посилаючись на Конвенцію з прав людини, 
Парламентська Асамблея Ради Європи схвали-
ла Рекомендації № 854 (від 1979 року), які були 
адресовані Раді Міністрів. Рекомендації закликали 
до вільного доступу до урядових документів та 

реалізації права на інформацію. Парламентська Асамблея переконувала країни-
члени, які ще не схвалили нормативних актів про інформацію, доповнити націо-
нальне законодавство відповідним регулюванням. У статті 10 чітко зазначено, що 
в країнах-членах Ради Європи свобода доступу кожного до офіційних документів 
розглядається як засіб публічного нагляду за діями влади і як показник ступеня 
розвитку демократії. 

Для забезпечення свободи інформації та запровадження принципів вільного 
доступу до документів у Рекомендаціях Ради Міністрів (81) 19, схвалених у 
1987 році, були визначені конкретні заходи щодо доступу до інформації, яка 
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знаходиться у розпорядженні органів державної влади. Згідно з положеннями 
згаданого документа, для країн-членів ЄС є обов’язковими такі принципи: 

1. Всі громадяни країн-членів мають право складати запит на інформацію, 
яка знаходиться в розпорядженні органів публічної влади. 

2. Заборонено відмовляти у запиті на інформацію лише тому, що інформація, 
на яку складається запит, не стосується особистих інтересів зацікавленої сторони. 

3. Кожен запит на інформацію повинен бути розглянутий у визначений 
термін, а в разі відмови у наданні документів, повинно бути чітко пояснено 
(обґрунтовано) причини відмови. 

4. Доступ до інформації може бути обмеженим лише у випадках, визна-
чених законом, та які стосуються інтересів національної безпеки, громадського 
порядку, розслідування кримінальних злочинів, або які можуть порушити право 
на приватність. 

У 2002 році Комітет Міністрів Ради Європи прийняв детальну 
Рекомендацію стосовно доступу до офіційних документів, у якій проголошено 
загальний принцип доступу до офіційних документів: “Країни-учасниці по-
винні забезпечити право особи на доступ за запитом до офіційних документів, 
що належать органам державної влади”. Цей принцип повинен застосовуватися 
в усіх без винятку випадках, без дискримінації на будь-якій основі, у тому числі 
на основі національності особи. 

Рекомендація містить перелік можливих обмежень доступу до офіційних 
документів, а саме: 

1. Країни-учасниці можуть обмежувати право на доступ до офіційних 
документів. Ці обмеження повинні бути чітко визначені законом, служити 
розвитку демократичного суспільства та відповідати меті захисту. Обмеження 
допускається стосовно інформації про:  

− національну безпеку, оборону та міжнародні стосунки;  
− громадську безпеку;  
− попередження, розслідування та переслідування злочинної діяльності;  
− особисте життя та інші законні особисті інтереси;  
− громадські чи приватні комерційні та інші економічні інтереси;  
− рівність сторін судового процесу; екологічну безпеку; інспекцію, 

контроль та нагляд органів державної влади;  
− економічну, грошову та валютну політику держави;  
− конфіденційність нарад органів державної влади під час внутрішньої 

підготовки питання. 
2. У доступі до офіційного документа може бути відмовлено, якщо опри-

люднення інформації, що в ньому міститься, може зашкодити або, скоріше за 
все, зашкодить інтересам, зазначеним у пункті 1, якщо тільки користь від опри-
люднення не переважає потенційної шкоди. 

Рада Європи рекомендувала всім країнам-учасницям керуватися цими 
принципами як у законодавчій діяльності, так і застосовувати їх на практиці. 

У Європі існує ще один базис для захисту права на інформацію – 
Заключний акт Конференції Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі (ОБСЄ), прийнятий 1 серпня 1975 року. Цей Акт ще раз підтвердив всі 
зобов’язання, які були зазначені в Загальній декларації та Міжнародних пактах 
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Конвенція про доступ  
до інформації, участь 
громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, які 
стосуються довкілля 

Окінавська хартія глобального 
інформаційного суспільства 

з прав людини. Новим елементом у цьому документі є створення механізмів 
співпраці країн на практичному рівні щодо скасування будь-яких бар’єрів та 
обмежень вільного обігу інформації між суспільствами. Документ також 
запровадив загальноприйняті стандарти щодо збору та поширення інформації у 
сфері комерції та промисловості, захисту довкілля, наукових досліджень.  

Закріплення права на доступ до інформації широко відображено в 
Йоганнесбурзьких принципах, які були ухвалені 1 жовтня 1995 року групою 
експертів з міжнародного права, національної безпеки та прав людини, скликаною 
Артикль 19. Цей документ складається з 25 принципів, які визначають право на 
свободу інформації, обмеження свободи слова, обмеження свободи інформації, 
засобів правового захисту права на свободу інформації. Принципом 11 – “Загальні 
норми доступу до інформації” – передбачено, що “кожна особа має право 
одержувати інформацію від органів влади, а також інформацію стосовно 
національної безпеки. На це право не можна накладати жодних обмежень на 
підставі захисту інтересів національної безпеки, хіба що уряд зможе довести, що 
це обмеження приписане законом і є необхідним у демократичному суспільстві 
для захисту законних інтересів національної безпеки”. 

У Конвенції про доступ до інформа-
ції, участь громадськості в процесі прий-
няття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, які стосуються довкілля, в ст. 7 
проголошується необхідність участі громад-
ськості в питаннях розробки планів, програм 
і політичних документів, пов’язаних з 
навколишнім середовищем, а в статті 8 

закріплюється участь громадськості в підготовці нормативних актів виконавчої 
влади і/або загальнообов’язкових юридичних актів. 

Окінавська хартія глобального інфор-
маційного суспільства виступає основою 
реалізації державної політики в інформацій-
ній сфері держав, що її підписали (Велико-

британія, Німеччина, Італія, Канада, Російська Федерація, США, Франція, Японія) 
та держав, які її ратифікували, до яких належить і Україна. Ця Хартія є закликом 
до ліквідації міжнародного розриву у сфері інформації та знань як у державному, 
так і у приватному секторах. У ній, зокрема, передбачено активне використання 
інформаційних технологій в державному секторі та сприяння наданню в режимі 
реального часу послуг, необхідних для підвищення рівня доступності влади для 
всіх громадян. Завдання з вироблення передбачуваної, транспарентної та 
недискримінаційної політики й нормативної бази, необхідних для інформаційного 
суспільства, покладається на органи державного управління. 

Два важливих документи міжнародної організації “Артикль 19. Всесвітня 
кампанія за свободу слова” – “Право громадськості знати: принципи 
законодавства про свободу інформації” (Принципи Артикля 19) та 
“Модельний закон про свободу інформації” (Модельний закон Артикля 19) – 
узагальнюють зміст міжнародних стандартів, ґрунтуються на порівнянні 
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Принципи Артикля 19 

світової практики регулювання питань вільного доступу до інформації та 
використовуються для аналізу інформаційного законодавства країн світу. 

Принципи Артикля 19 точно і зрозуміло 
встановлюють шляхи, за допомогою яких уряди 
можуть досягти максимальної відкритості відповідно 

до загальновизнаних міжнародних стандартів і практики. 
Ä Принцип 1. Законодавство про свободу інформації повинне базуватися 

на принципі максимальної відкритості.  
Ä Принцип 2. Державні органи мають бути зобов’язані публікувати 

інформацію, що представляє особливу важливість для суспільства.  
Ä Принцип 3. Державні органи повинні активно сприяти прозорості і 

відкритості діяльності уряду.  
Ä Принцип 4. Вичерпний перелік виключень з принципу відкритості 

інформації. Виключення повинні бути ясні і чітко визначені, і підлягати строгій 
перевірці на “загрози” і “суспільний інтерес”. 

Ä Принцип 5. Процедури, сприяючі доступу до інформації, мають 
забезпечувати швидкість і сумлінність розгляду запитів інформації та 
доступність оскарження будь-яких відмов в наданні інформації.  

Ä Принцип 6. Плата за надання інформації на запити громадян не 
повинна бути надмірною, щоб не бути перешкодою для звернення із запитом.  

Ä Принцип 7. Засідання державних органів повинні бути відкриті для 
громадськості.  

Ä Принцип 8. Відкритість інформації має першорядне значення, закони, 
що не відповідають принципу максимальної відкритості, повинні бути змінені 
або скасовані. 

Ä Принцип 9. Особи, що інформують про правопорушення, повинні бути 
захищені.  

Ці принципи засновані на міжнародних і внутрішньодержавних законах і 
стандартах, включаючи правозастосовчу практику (що відображено в державних 
законах і рішеннях національних судів), і визнані співтовариством націй. Вони є 
продуктом тривалого процесу вивчення, аналізу і консультацій під спос-
тереженням і керівництвом Міжнародної організації “Артикль 19”, що має 
великий досвід і працює з організаціями – партнерами в багатьох країнах світу. 

Отже, право на доступ до інформації складається з правомочностей: 
− права на доступ до інформації про діяльність органів державної влади, 

органів влади автономії та місцевого самоврядування;  
− права на отримання відомостей про себе; 
− права отримувати суспільно значущу інформацію про діяльність при-

ватноправових юридичних осіб. 
Право на доступ до інформації не є абсолютним, але обмеження доступу до 

інформації можливе лише на підставі закону, і вони повинні бути ясними, 
описуватися вузько і відповідати контролю згідно з трискладовим тестом, тобто 
інформація повинна стосуватися легітимної мети, визначеної законом; розголо-
шення цієї інформації мало б завдати суттєвої шкоди цій меті; шкода від 
розголошення цієї інформації має бути вагомішою, ніж суспільний інтерес в 
отриманні цієї інформації. 
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Конституція України 1996 р. 
закріпила право людини на 
свободу інформації 

Модельний закон про 
інформатизацію, 
інформацію та захист 
інформації 

1.5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Україна має власну історію розвитку базових засад державного 

забезпечення доступу до інформації, сформовано певні правові засади побудови 
інформаційного суспільства – необхідної умови реалізації конституційного права 
громадян на інформацію: прийнято низку нормативно-правових актів, які, 
зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних 
електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на ці ресурси, 
впровадження електронного документообігу, захисту інформації тощо.  

Стаття 34 Конституції України гарантує 
кожному право на свободу думки і слова, на 
вільне вираження своїх поглядів і переконань; 
право вільно збирати, зберігати, використову-
вати і поширювати інформацію усно, письмово 

або в інший спосіб і на свій вибір.  
Поняття “свобода інформації” охоплює цілу групу прав і свобод: 

свободу слова (свободу вираження думок), свободу преси й інших засобів 
масової інформації, право на одержання інформації, що має суспільне значення, 
свободу поширення інформації будь-яким законним способом. Свобода 
інформації гарантується забороною цензури. Водночас Конституція України 
містить обмеження свободи інформації.  

Головним обмеженням свободи інформації є заборона будь-якої 
пропаганди й агітації, що збуджують соціальну, національну, расову, релігійну 
ненависть і ворожнечу, а також пропаганди соціальної, расової, національної, 
релігійної або мовної переваги. Конституцією України також передбачено, що 
свобода інформації може бути обмежена лише законом 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 підтримки 
авторитету й неупередженості правосуддя.  

Свобода інформації не є абсолютним правом і не може бути обмежена в 
період дії надзвичайного або воєнного стану.  

Отже, право на доступ до інформації є складовою закріпленого 
Конституцією України права на свободу інформації.  

Модельним законом про інформа-
тизацію, інформацію та захист інформації у 
2005 році врегульовано правовідносини, що 
виникають при здійсненні права на пошук, 
одержання, передавання, виробництво та роз-

повсюдження інформації, використанні інформації як об’єкта громадянських 
прав, створенні та експлуатації інформаційних систем, застосуванні 
інформаційних технологій, забезпеченні захисту інформації. У ньому вжито 
поняття “офіційної інформації органів державної влади чи органів місцевого 
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Закон України “Про Основні 
засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–
2015 роки” 

самоврядування”, яке трактується як інформація про діяльність органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, що надається 
необмеженому колу осіб, у тому числі через засоби масової інформації.  

Правове регулювання суспільних відносин, які виникають у зв’язку з 
пошуком, отриманням, передаванням, виробництвом, розповсюдженням, 
обробкою та зберіганням інформації, здійснюється, зокрема, за умови дотри-
мання принципів презумпції відкритості (вільного доступу та обов’язкового 
надання) інформації про діяльність органів державного управління та місцевого 
самоврядування, своєчасності надання, об’єктивності, повноти і достовірності 
такої інформації, забезпечення безпеки суспільства та держави при її 
використанні й застосуванні інформаційних технологій. 

Особливості використання офіційної інформації органів державного управ-
ління та місцевого самоврядування можуть встановлюватися відповідними 
органами, які таку інформацію надають (власне, вона надається тими ж органами 
державного управління чи місцевого самоврядування). Доступ до нормативно-
правових актів, які регламентують правовий статус органів державного 
управління та місцевого самоврядування, до офіційної інформації про діяльність 
таких органів, до інформації, в тому числі документованої, що накопичується в 
інформаційних системах цих органів, обмежуватися не може.  

Інформація про діяльність органів державного управління та місцевого 
самоврядування належить до такої, що надається публічно, вона є відкритою та 
доступною для ознайомлення. 

У законі “Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 роки” серед 
основних напрямків розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні – забезпечення 
вільного доступу населення до телекому-

нікаційних послуг, зокрема до мережі Інтернет, інформаційно-комунікаційних 
технологій та інформаційних ресурсів, створення загальнодоступних електронних 
інформаційних ресурсів на основі врахування національних, світоглядних, 
політичних, економічних, культурних та інших аспектів розвитку України. 
Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні ґрунтується, 
зокрема, на засадах всебічного розвитку загальнодоступної інформаційної 
інфраструктури, інформаційних ресурсів та забезпечення повсюдного доступу до 
телекомунікаційних послуг й інформаційно-комунікаційних технологій, сприяння 
збільшенню різноманітності та кількості електронних послуг, забезпеченню 
створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів, які повинні 
використовуватися в інформаційному обміні. 

Загальнодоступна інформаційна інфраструктура держави формується 
шляхом розвитку національної, галузевих і регіональних інформаційних си-
стем, мереж та електронних ресурсів, інформаційно-аналітичних систем органів 
державного управління та місцевого самоврядування. При створенні загально-
доступних електронних інформаційних ресурсів передбачено сприяння демо-
кратичним перетворенням у суспільстві шляхом забезпечення доступу насе-
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Нормативні акти Кабінету 
Міністрів України 

лення до інформаційних ресурсів і систем надання інформаційних послуг 
органами державного управління та місцевого самоврядування із застосу-
ванням мережі Інтернет, зокрема шляхом оприлюднення проектів відповідних 
нормативно-правових актів, впровадження нових форм взаємодії з громад-
ськістю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (стосовно 
опитувань, консультацій, громадських експертиз тощо), створення необхідної 
технічної й технологічної інфраструктур держави, формування сприятливих 
умов співпраці держави та приватного сектора економіки при створенні 
загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження плану заходів 
з виконання завдань, передбачених Законом 
України “Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”” передбачено низку 
заходів, спрямованих на виконання цього закону. Ним, зокрема, на низку 
центральних органів виконавчої влади покладено зобов’язання щодо: 

− розробки проекту Інформаційного кодексу України; 
− перегляду та внесення змін до нормативно-правових актів щодо звернень 

громадян, які подаються з використанням Інтернет та цифрового підпису; 
− запровадження в органах виконавчої влади систем електронного 

документообігу та електронного цифрового підпису; 
− впровадження механізмів та регламентів надання органами виконавчої 

влади й органами місцевого самоврядування інформаційних послуг юридичним 
та фізичним особам через Інтернет; 

− забезпечення інформаційної безпеки, зокрема захисту інформаційних 
ресурсів, порядку виявлення, попередження, оцінювання та прогнозування за-
гроз безпеці державних інформаційних ресурсів.  

Окрім того, на веб-сайтах органів виконавчої влади повинна бути розмі-
щена інформація про перелік, умови та порядок надання ними адміні-
стративних послуг.  

Постановою Кабінету Міністрів України “Про Порядок оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” з метою 
інтеграції інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, розміщених у 
мережі Інтернет, покладено зобов’язання на відповідні органи виконавчої влади 
забезпечити розроблення та реалізацію проекту Єдиного веб-порталу Кабінету 
Міністрів України. Такий веб-портал призначений для інтеграції веб-сайтів 
органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до 
потреб громадян. На веб-сайті органу виконавчої влади повинна, зокрема, 
міститися інформація про державні інформаційні ресурси з питань, що 
належать до компетенції відповідного органу. 

Разом з тим, у постанові Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо 
створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”” сказано, 
що “Єдиний веб-портал органів виконавчої влади є центральною частиною 
електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”, призначеною для 
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інтеграції веб-сайтів, електронних інформаційних систем та ресурсів органів 
виконавчої влади і надання інформаційних та інших послуг з використанням 
мережі Інтернет”. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концеп-
ції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів” 
спрямоване на визначення стратегії формування системи національних елект-
ронних інформаційних ресурсів, основних засад і напрямів формування, вико-
ристання та захисту національних ресурсів. Окремим пунктом у Концепції 
виокремлено державні ресурси.  

Стратегія формування системи ресурсів органів державного управління 
полягає в систематизації та інтеграції ресурсів з метою забезпечення прозорос-
ті, відкритості, підвищення оперативності та ефективності роботи органів дер-
жавного управління, а також широкого доступу громадян до державних ресур-
сів. Одним із основоположних завдань у реалізації державної політики у сфері 
державних ресурсів є створення та ведення Національного реєстру електронних 
інформаційних ресурсів. 

Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення 
про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів” визначено 
порядок формування та користування реєстром. Такий реєстр ведеться з метою 
запровадження єдиної системи обліку електронних інформаційних ресурсів 
держави. Його призначення – реєстрація, облік, накопичення, оброблення і 
зберігання відомостей про склад, зміст, розміщення, умови доступу до 
електронних інформаційних ресурсів та задоволення потреб юридичних і 
фізичних осіб в інформаційних послугах. Наповнення реєстру відбувається за 
рахунок реєстрів у електронній формі, баз даних та веб-сайтів (так званих е-
ресурсів). До Реєстру включаються е-ресурси органів державного управління та 
місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, а 
включення приватних е-ресурсів відбувається добровільно за погодженням з їх 
власниками. 
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Порядок здійснення та 
забезпечення права кожного  
на доступ до інформації 

1.6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА  
НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
У 2011 році інформаційне законодавство України було суттєво оновлено 

шляхом прийняття Закону України “Про доступ до публічної інформації” та 
нової редакції Закону України “Про інформацію”, які були прийняті 13 січня 
2011 року Верховною Радою України та набрали чинності 10 травня 2011 року, 
та низки підзаконних актів, що визначають механізми реалізації цих законів.  

Так, у Законі України “Про внесення змін до Закону України “Про 
інформацію”” вказано, що право на інформацію забезпечується створенням 
можливостей для вільного доступу до статистичних даних, архівних, 
бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз даних, 
інформаційних ресурсів. Під суб’єктами владних повноважень він розуміє 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші суб’єкти, що 
здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому 
числі на виконання делегованих повноважень. Закон передбачає забезпечення 
відкритості та прозорості їх діяльності в контексті основних напрямів 
державної інформаційної політики і покладає на них обов’язок інформувати 
громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті 
рішення, а також визначати спеціальні підрозділи або відповідальних осіб для 
забезпечення доступу запитувачів до інформації. Він чітко регламентує 
відносини між суб’єктами владних повноважень та журналістами, засобами 
масової інформації, їхніми працівниками щодо оприлюднення інформації про 
свою професійну діяльність. 

Законом України “Про доступ до 
публічної інформації” визначено порядок 
здійснення та забезпечення права кожного 
на доступ до інформації, що становить су-
спільний інтерес і знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації. 
Публічною вважається відображена та задокументована будь-якими засобами й на 
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків і знаходиться в їхньому 
володінні. Закон покликаний забезпечити прозорість та відкритість діяльності 
суб’єктів владних повноважень, створивши механізм реалізації права кожного на 
доступ до публічної інформації шляхом подання інформаційних запитів. 

Статтею 12 Закону передбачено, що суб’єктами відносин у сфері доступу 
до публічної інформації є: запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, 
об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних 
повноважень; розпорядники інформації структурний підрозділ або відпо-
відальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.  

Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення 
діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів 
на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, 
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Не може бути обмежено 
доступ до інформації про… 

Парламентський контроль 
за дотриманням права 
людини на доступ до 
інформації 

систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та 
надання консультацій під час оформлення запиту (стаття 16 Закону). 

Стаття 17 Закону встановлює, що парла-
ментський контроль за дотриманням права 
людини на доступ до інформації здійс-
нюється Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини, тимчасовими слід-

чими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.  
Закон зобов’язав, зокрема, органи державної влади, інші державні органи, 

органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, 
інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до 
законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання, надавати та 
оприлюднювати інформацію, відображену та задокументовану будь-якими 
засобами і на будь-яких носіях, що була отримана або створена ними в процесі 
виконання своїх владних повноважень та обов’язків. 

Не може бути обмежено доступ до 
інформації про розпорядження бюджетними 
коштами, володіння, користування чи розпо-
рядження державним, комунальним майном, у 

тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи 
майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних 
осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених 
частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, 
коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди 
інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню 
злочину. 

Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про 
доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття чи займають 
виборну посаду в органах влади та обіймають посаду державного службовця, 
службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії. 

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо 
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення 
надається інформація, доступ до якої необмежений. 

Закон чітко визначає поняття та коло обов’язків розпорядників 
інформації. Ними є суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, 
інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Авто-
номної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські 
функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для 
виконання, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бю-
джетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо 
використання бюджетних коштів, особи, якщо вони виконують делеговані 
повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, 
включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних 
послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків та 
суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або 
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Часові межі відповіді  
на запити 

наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 
монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та 
цін на них. 

Відповідно до статті 20 Закону розпорядник інформації має надати 
відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня 
отримання запиту.  

Стаття 21 Закону встановлює, що інформація на запит надається 
безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач 
зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

Згідно статті 22 Закону розпорядник інформації має право відмовити в 
задоволенні запиту в таких випадках, коли:  

− 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 особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила 
фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;  

− не дотримано вимог до запиту на інформацію.  
Статтею 23 Закону передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність 

розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, 
вищого органу або суду. 

Законом встановлено часові межі відповіді на 
запити. Розпорядник інформації має надати від-
повідь 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 надзви-
чайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, 
відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 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. 

Інформація на запит надається безкоштовно. Але у разі, коли відповідь 
передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, 
запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

Відмовити надати інформацію за запитом розпорядник може лише тоді, 
коли 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, особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила 
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Укази Президента України 

Відповідальність за порушення 
законодавства про доступ до 
публічної інформації 

передбачені фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком та не 
дотримано вимог оформлення запиту на інформацію. 

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути 
одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті 
запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. 

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але 
якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто 
нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з 
одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку 
розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним 
розпорядником. 

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, 
якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в 
передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. 
Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з 
роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 
оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

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

запит, ненадання інформації на запит, безпідставна відмова у задоволенні 
запиту на інформацію, неоприлюднення інформації відповідно до Закону, 
надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, 
несвоєчасне надання інформації, необґрунтоване віднесення інформації до 
інформації з обмеженим доступом, нездійснення реєстрації документів, 
навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 

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

Прийняті нові закони мають низку переваг – відкритість важливої 
інформації щодо діяльності органів влади, їх обов’язок оприлюднювати всі 
офіційні рішення, короткі терміни отримання відповіді на запити і водночас 
захист конфіденційної інформації та відшкодування збитків за використання 
неправдивої інформації, встановлення відповідальності для органів влади за 
порушення норм законів. Ці важливі положення сприятимуть покращенню 
відносин між суспільством і владою, зменшенню недовіри до органів влади та 
ефективнішому захисту прав людини. 

З 12 травня 2011 року також набрали 
чинності Укази Президента від 5 травня 2011 
року № 547 “Питання забезпечення органами 

виконавчої влади доступу до публічної інформації” та від 5 травня 2011 року № 
548 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної 
інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”, які були 
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Підзаконні акти Кабінету 
Міністрів України  

прийняті для безумовного виконання органами виконавчої влади Закону 
України “Про доступ до публічної інформації” та реалізації конституційного 
права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію. 

Указом Президента України “Про першочергові заходи щодо 
забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, 
створених Президентом України” визначено Головне управління забез-
печення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України 
спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому 
порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, 
облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на 
інформацію, що надходять до Президента України, Адміністрації Президента 
України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів. Голові 
Адміністрації Президента України, Державному управлінню справами та ряду 
інших органів виконавчої влади вжити заходів щодо безумовного виконання 
Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 

Указом “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу 
до публічної інформації” Президент України поставив ряд завдань Кабінету 
Міністрів України, а саме: Кабінету Міністрів України, центральним органам 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям 
забезпечити безумовне виконання Закону України “Про доступ до публічної 
інформації”, покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої 
влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання 
відповідними органами вимог цього Закону, запропонувати органам місцевого 
самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до 
публічної інформації. 

Із метою впровадження Закону України 
“Про доступ до публічної інформації” та на 
виконання Указів Президента України 
Кабінетом Міністрів України було прийнято 

низку підзаконних актів.  
Зокрема Постановою від 25 травня 2011 року № 583 “Питання 

виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах 
виконавчої влади” частково врегульовано визначені Законом процедури в усіх 
органах виконавчої влади.  

Експерти зазначають, що положення цієї Постанови не зовсім точно 
відтворюють норми Закону. Йдеться про її пункт 1, де подано громіздке 
визначення того, щодо якої інформації є розпорядником Секретаріат КМУ, 
адже, виходячи з норм Закону, він є розпорядником щодо всієї інформації, 
якою володіє. Крім того, не визнання Секретаріату КМУ розпорядником 
стосовно інформації інших державних органів України (пп. 2 п. 1; якщо вона 
перебуває в його володінні) явно суперечить статтям 13 і 22 Закону. Щодо 
інформації органів влади інших держав, міжнародних організацій, то 
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Секретаріат КМУ також є розпорядником щодо неї, якщо нею володіє, але ця 
інформація імовірно може отримати статус обмеженого доступу як таємна, 
конфіденційна або службова.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 
затверджено граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію. Норми витрат, установлені розпо-
рядниками інформації, не можуть перевищувати граничних норм.  

7 вересня 2011 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову  
№ 938 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з 
питань доступу до інформації”. Відповідні зміни стосувалися приведення у 
відповідність до Закону термінології постанов КМУ, не зачіпаючи їх змістового 
наповнення. Тому підзаконні акти, що регулюють питання роботи з 
інформацією з обмеженим доступом, не можна вважати цілком приведеними у 
відповідність до Закону. Зокрема, важливою в цьому аспекті є Інструкція про 
порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших 
матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, що була 
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1893 від 27 листопада 
1998 року. Наразі в останній Постанові ще не відображено норми частини  
1 статті 9 Закону стосовно того, яка інформація може бути службовою, а також 
норм його статті 6 стосовно підстав обмеження доступу до інформації. Тому 
при застосуванні вказаної Інструкції необхідно також безпосередньо 
застосовувати зазначені норми Закону.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року  
№ 1277 Кабінет Міністрів України затвердив Положення про систему обліку 
публічної інформації, про яку йдеться в статті 18 Закону.  

Одночасно з постановою про систему обліку були внесені зміни до 
Постанови № 3 Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про 
діяльність виконавчих органів влади. Зокрема, було додано посилання на 
статтю 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо 
інформації, яку обов’язково мають оприлюднювати розпорядники.  

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої 
влади, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 
2011 року № 1242, в п.2 говорить, що Порядок здійснення діловодства за 
запитами на інформацію визначається окремим нормативно-правовим актом.  

З урахуванням вищевказаних підзаконних актів інші органи виконавчої 
влади (а щодо витрат на копіювання і друк – всі інші суб’єкти владних 
повноважень) повинні внести зміни до своїх підзаконних актів та прийняти 
необхідні в разі їх відсутності.  
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ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ  
ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

1. Розкрийте суть правової природи інформації. 
2. Назвіть міжнародні принципи формування національного 

законодавства щодо забезпечення доступу до публічної інформації. 
3. Дайте визначення поняття “інформація”. 
4. Дайте визначення та порівняйте зміст понять “таємна інформація” та 

“службова інформація”. 
5. Назвіть основні характеристики поняття “публічна інформація”. 
6. Охарактеризуйте зміст ключових документів ООН та Ради Європи 

щодо забезпечення доступу до публічної інформації. 
7. Які нормативні акти складають основу нормативно-правового 

забезпечення доступу до публічної інформації в Україні? 
8. Охарактеризуйте порядок доступу до публічної інформації. 
9. Які терміни надання відповіді на запит про інформацію визначені 

Законом? 
 
 

ТЕМИ ТВОРЧИХ РОБІТ 
1. Міжнародні стандарти та практики забезпечення доступу до публічної 

інформації.  
2. Нормативно-правове забезпечення доступу до публічної інформації в 

Україні: стан та проблеми. 
3. Доступ до публічної інформації як інструмент відкритості влади. 
4. Доступ до публічної інформації як важлива складова взаємодії влади і 

громадськості. 
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