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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

 

Людина живе у світі інформації, 

сприймаючи навколишній світ за допомогою 

органів чуття. Найбільшу кількість інформації 

(близько 90%) людина отримує за допомогою 

зору, близько 9% – за допомогою слуху й тільки 

1% за допомогою інших органів чуття (нюху, 

дотику й смаку). Отримана людиною 

інформація у формі зорових, слухових і інших 

образів зберігається в пам’яті. Людське 

мислення можна розглядати як процес обробки інформації в мозку 

людини.  

На основі інформації, отриманої за допомогою органів чуття 

і теоретичних знань, набутих у процесі навчання, людина створює 

інформаційні моделі навколишнього світу. Такі моделі дозволяють 

орієнтуватися в навколишньому світі й ухвалювати правильні 

рішення для досягнення поставлених цілей. 

Пошук і збір інформації для сучасної людини стають дедалі 

більш значущими. Важливу інформацію вже не можна отримати, як 

раніше, з ранкової газети чи розмови з другом. Часто інформація стає 

надбанням різних суб’єктів. І навіть ЗМІ не завжди можуть отримати 

(вчасно отримати) таку інформацію та надати її пошукачеві. Щоб 

знайти потрібні відомості, відповідним суб’єктам слід докласти 

певних зусиль.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 1. Дії, що виконують з інформацією 

Ін
ф

о
р

м
ац

ію
 м

о
ж

н
а:

 

шукати 

збирати 

зберігати 

отримувати 

сприймати 

створювати 

накопичувати 

передавати 

поширювати 

використовувати 

захищати 

опрацьовувати 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ 

 

Відповідно до норм статті 34 Конституції України кожен має 

право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. 

Здійснення цих прав може бути обмежене 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 підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя.  

9 листопада 1995 року Україна приєдналась до Ради Європи. 

При вступі Україна зобов’язалась  дотримуватись обов’язків, що 

випливають із Статуту Ради Європи, а саме принципів 

плюралістичної демократії, верховенства права та захисту прав 

людини і основних свобод усіх осіб, що перебувають під її 

юрисдикцією.  

Зокрема, Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи 

від 5 жовтня 2005 року № 1466 «Про виконання обов’язків та 

зобов’язань Україною» були підбиті підсумки реалізації ключових 

реформ, яких Україна потребувала і зобов’язалась реалізувати.  

Парламентська Асамблея зробила висновок, що хоча Україна і 

досягла значного прогресу в законодавчій сфері, вона все ще не 

виконала всіх обов’язків та зобов’язань, які взяла на себе при вступі в 

Раду Європи, і що верховенство права в багатьох сферах ще не 

повністю досягнуте і, зокрема, закликала органи державної влади 

України покращити правове регулювання доступу до інформації, а 

також суворо дотримуватись статті 34 Конституції України стосовно 

свободи інформації під час засекречування документів та 

розсекретити всі офіційні документи, які були закриті для загального 

доступу з порушенням законодавства.  

На виконання зазначеної Резолюції Парламентської Асамблеї 

Ради Європи та з метою забезпечення реалізації положень 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, а також для 

забезпечення ефективної реалізації права кожного на свободу 
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вираження поглядів та доступ до інформації, права на вільне збирання, 

зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в 

інший спосіб, 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.  

Прийняття вказаних нормативно-правових актів зумовлено 

тим, що в державі довгий час були відсутні ефективні правові 

механізми реалізації згаданого права. Особливе занепокоєння при 

цьому викликала відсутність можливості отримання публічної 

інформації – тієї, що знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень та інформації, що становить суспільний інтерес. 

Саме з метою забезпечення реалізації вищенаведених прав, за 

останні роки блок інформаційного законодавства в Україні радикально 

оновлено. Зокрема, окрім згаданих, прийнято закон України «Про 

захист персональних даних» та ін. Частково до законів, які 

регламентують порядок діяльності публічних осіб в сфері інформації 

можна віднести норми Закону України «Про засади запобігання 

і протидії корупції», Кодексу України про адміністративні право-

порушення та Кримінального кодексу України. 

Питання публічної інформаційної сфери регламентовано рядом 

міжнародних документів. Зокрема, нормами Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права, Рекомендацій Ради Європи: № R (81) 19 

про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні органів влади 

та № R (2008) про доступ до офіційних документів, виконання вимог 

Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 5 жовтня 2005 

року № 1466 «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною», 

Плану заходів з виконання обов’язків та зобов’язань України, що 

випливають з її членства в Раді Європи, затвердженим Указом 

Президента України від 20 січня 2006 року № 39, Концепції подолання 

корупції в Україні «На шляху до доброчесності», затвердженою Указом 

Президента України від 11 вересня 2006 року № 742.  

На етапі становлення української держави, проблема 

забезпечення прозорості в діяльності органів влади є однією з 

перешкод, що стоять на шляху демократичного розвитку України. 

Прикладів порушення або перешкоджання реалізації права на доступ 

до інформації ще донедавна можна було навести безліч: неправомірна 

відмова органів влади у наданні інформації через її віднесення до 

інформації з обмеженим доступом; незаконне застосування грифів 
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обмеження доступу до інформації «опублікуванню не підлягає», «не 

для друку», «для службового користування»; ігнорування 

інформаційних запитів; перешкоди в отриманні громадянами 

локальних нормативно-правових актів місцевих органів влади, не 

говорячи вже про проекти таких актів; неналежне виконання 

органами влади вимоги оприлюднювати інформацію про свою 

діяльність (в тому числі через мережу Інтернет) тощо.  

Отже, можна констатувати, що донедавна існуюча державно-

правова практика з питань надання інформації не відповідала 

стандартам демократичної держави. 

Однією з основних причин існування такої ситуації була 

відсутність закону, який би чітко визначив види інформації з 

обмеженим доступом та критерії віднесення її до такої. Закон 

України «Про інформацію» не вирішував цю проблему, оскільки його 

попередня редакція фактично не розмежовувала публічну 

інформацію з приватною, визначаючи конфіденційну інформацію як 

таку, що може належати органам влади і поширюється за їх 

бажанням, до передбачених ними умов. Окрім того, норми Закону 

«Про інформацію» були декларативними і створювали широке поле 

для зловживання – службовці мали можливість обмежувати доступ до 

інформації на власний розсуд.  

Удосконалення законодавства про доступ до публічної 

інформації відбулося шляхом прийняття окремого процедурного 

Закону про доступ до публічної інформації, який повинен вирішити 

проблеми, окреслені вище.  

Закони про доступ до публічної інформації існують у більшості 

демократичних держав, і вони виступають реальним правовим 

механізмом здійснення одного з основних прав людини – права на 

доступ до публічної інформації, що є, у свою чергу, вимогою 

європейських стандартів та необхідною умовою інтеграції України у 

Європейське співтовариство.  

Прикладом держав, у яких існують закони про доступ до 

(свободу) інформації, є: США (Закон про свободу доступу до 

інформації), Великобританія (Закон про свободу інформації), Латвія 

(Закон про свободу інформації), Естонія (Закон про свободу 

інформації, Словаччина (Закон про вільний доступ до інформації), 

Болгарія (Закон про доступ до публічної інформації), Словенія (Закон 

про доступ до публічної інформації), Угорщина (Закон про захист 

інформації) тощо. 
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Метою прийняття Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» стало забезпечення прозорості і відкритості суб’єктів 

владних повноважень та створення механізмів реалізації права 

кожного на доступ до публічної інформації. Це право може бути 

реалізоване шляхом визначення режиму доступу до неї, а саме – 

виключних підстав обмеження доступу до інформації, встановленням 

відповідальності за відмову чи відстрочку у наданні інформації, 

встановленням для Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини додаткових гарантій в межах повноважень, визначених 

Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини», для забезпечення реалізації права на доступ до 

інформації, встановленням максимально коротких строків для 

розгляду запитів на інформацію тощо. 

Слід зазначити, що ці два закони тісно пов’язані між собою.  

Так, нова редакція Закону України «Про інформацію» визначає, 

зокрема, основні принципи, суб’єкти, об’єкти інформаційних відносин 

в Україні та дає визначення терміну 

«інформація», характеризує її види.  

В свою чергу, Закон України «Про 

доступ до публічної інформації» визначає 

порядок здійснення та забезпечення права 

кожного на доступ до інформації, що 

знаходиться у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом, та 

інформації, що становить суспільний інтерес.  

Перш за все, слід звернути увагу на 

те, що всі вимоги Закону «Про доступ до публічної інформації» 

поширюються лише на органи державної влади, інші державні 

органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної 

Республіки Крим та інших суб’єктів, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства й рішення яких 

є обов’язковими для виконання. Вимоги цього Закону поширюються 

лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за 

запитами на юридичних осіб, що фінансуються з державного, місцевих 

бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, осіб, що виконують 
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делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із 

законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 

соціальних або інших державних послуг, суб’єктів господарювання, які 

займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи 

виключними правами або є природними монополіями, та суб'єктів 

господарювання, які володіють інформацією про стан довкілля, про 

якість харчових продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, 

небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або 

можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян, й іншою 

інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною 

інформацією).  

Закон зобов’язав всіх розпорядників інформації (передбачених 

статтею 13 Закону), надавати та оприлюднювати публічну 

інформацію, відображену та задокументовану будь-якими засобами 

та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена 

в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, або інформації, що 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

Протягом тривалого часу люди зберігали знання лише у 

власній пам’яті, передаючи їх в усній формі – казках, піснях, 

переказах, оповідях або просто навчаючи молоде покоління певному 

ремеслу. І хоча цей спосіб передачі інформації існує й дотепер, він не 

надто надійний. Саме тому величезну роль у розвитку людства 

відіграло винайдення матеріального носія інформації. 

До найдавніших інформаційних повідомлень, які було 

зафіксовано на матеріальному носії, належать наскельні малюнки, 

різьблення на кістках тварин, вишивки, писанки, вузликова 

писемність тощо. Визначною подією стало також винайдення 

переносного матеріального носія інформації, роль якого в 

Месопотамії відігравали глиняні таблички, у Давньому Єгипті – 

папіруси, у середньовічній Європі – пергамент, а згодом – книжки. 
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Сьогодні інформацію зберігають на електронних носіях – 

оптичних і магнітних дисках, картках пам’яті, стрічках. Цей спосіб 

незрівнянно ефективніший і дешевший за всі попередні, проте другу 

революцію в галузі накопичення знань може здійснити, знову-таки, 

Інтернет, що починає відігравати роль єдиного глобального носія 

інформації. 

 
 

 
Інформація, яку не було передано, зникає разом зі своїм носієм 

(що майже завжди недовговічний). Тому без засобів передачі 

інформації неможливе її накопичення, утворення знань, а отже, 

й існування суспільства. 

Найдавнішим засобом передачі інформації, була мова. Згодом 

інформацію почали передавати за допомогою матеріальних носіїв, а з 

середини XIX століття – використовуючи електромагнітні хвилі. 

Якщо передається інформація з одного джерела до одного 

одержувача, то поширюється вона відразу між багатьма 

одержувачами. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 

 

Законом встановлено, що публічна інформація є відкритою, крім 

випадків, встановлених законом, а доступ до неї забезпечується шляхом 

її систематичного та оперативного оприлюднення в офіційних 

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

інформаційних стендах та будь-яким іншим способом, а також шляхом 

надання її за запитами на інформацію.  

Що стосується публічної інформації з обмеженим доступом, то 

нею згідно із Законом є конфіденційна, таємна та службова інформація.  

Крім цього, Законом передбачається, що не може бути обмежено 

доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, 

володіння, користування чи розпорядження 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, якщо оприлюднення або надання такої інформації не може 

завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, 

розслідуванню чи запобіганню злочину.  
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Також цікавим є положення Закону стосовно того, що 

декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на 

зайняття чи займають виборну посаду в органах влади, або обіймають 

посаду державного службовця, службовця органу місцевого 

самоврядування першої або другої категорії, є відкритою 

інформацією, а також стосовно того, що обмеженню доступу підлягає 

інформація, а не документ, і у разі, якщо документ містить 

інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається 

інформація, доступ до якої необмежений.  

Таким чином, результатом впровадження чітких підстав 

обмеження доступу до публічної інформації має стати перегляд 

суб’єктами владних повноважень списків документів, доступ до яких 

був обмежений до набрання чинності Законом, а це вже величезне 

досягнення в розбудові ефективної та прозорої держави.  

Особливої уваги заслуговують положення Закону, що визначають 

порядок реалізації права на доступ до інформації за інформаційним 

запитом – проханням особи до розпорядника інформації надати 

публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.  

Закон передбачає, що 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.  

При цьому запит на інформацію може бути індивідуальним або 

колективним і може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі 

(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір 

запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.  

Водночас Законом встановлюються певні вимоги до запитів, а 

саме передбачається, що 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.  

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів 

на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення 

відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в 

розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного 

розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію 

щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.  
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У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені 

фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, 

його має оформити відповідальна особа з питань запитів на 

інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний 

телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.  

Слід враховувати, що 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, але клопотання про 

термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.  

Поряд з цим, 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.  

Важливою гарантією реалізації права на доступ до публічної 

інформації за інформаційним запитом є безоплатний характер 

надання такої інформації.  

Проте у разі, якщо задоволення запиту на інформацію 

передбачає виготовлення копій документів обсягом більш ніж 

10 сторінок, Закон передбачає обов’язок запитувачів відшкодувати 

фактичні витрати на копіювання та друк.  

Розмір фактичних витрат визначається відповідним 

розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, 

встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо розпорядник 

інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, 

інформація надається безкоштовно.  

Одночасно Законом визначено, що при наданні особі 

інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, 

плата за копіювання та друк не стягується.  

Крім цього, слід звернути увагу на те, що розпорядник 

інформації має право відмовити в задоволенні запиту лише 
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у випадках коли він не володіє інформацією і не зобов’язаний 

відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, 

володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, або коли 

інформація, що запитується, належить до категорії інформації 

з обмеженим доступом, або особа, яка подала запит на інформацію, 

не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком, 

а також у разі недотримання вимог до запиту на інформацію.  

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути 

зазначено прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної 

за розгляд інформаційного запиту, дату відмови, мотивовану підставу 

відмови, порядок оскарження відмови та підпис.  

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається 

в письмовий формі.  

Водночас, Законом передбачається, що 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.  

Фактично громадяни України завдяки прийнятому Верховною 

Радою України Закону «Про доступ до публічної інформації» 

отримали право по-європейськи легко і швидко отримувати, зокрема, 

інформацію про те, як працюють органи виконавчої влади і місцевого 

самоврядування.  

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ НОРМ НОВОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Перш за все слід звернути увагу на поняття «публічна 

інформація». Відповідно до статті 1 Закону, публічна інформація – це 

відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 

носіях інформація, що була отримана чи створена в процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
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ВЛАДНІ ПОВНОВАЖЕННЯ 

Під владними повноваженнями в 

широкому сенсі в політиці і праві мається на увазі 

право здійснювати певні дії включно з правом 

видавати закони та використовувати всі інші менш 

важливі права, пов’язані з управлінням. Цей термін 

слід відрізняти від поняття влади як здатності 

спонукати до покори. Концепція владних 

повноважень тривалий час була предметом гарячих 

і безплідних суперечок, оскільки, з одного боку, 

вона негайно тягне за собою питання політичного 

обов’язку, а з іншого – проблеми особистої 

свободи, особистих прав та автономії індивіда. Але 

це далеко не єдине значення, яке містить у собі 

полісемантичне поняття «владні повноваження» 

навіть у царині політики; за кожної виваженої 

спроби осягнути його в центрі уваги опиняється 

аналіз зумовлених ним стосунків між людьми.  

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом. 

Викладене дає підстави вважати публічною лише ту 

інформацію, яка: 

1. міститься (відображена та задокументована на будь-яких 

засобах будь-якими носіями); Вказане означає, що інформація, не 

відображена належним чином, до категорії публічної відноситьсь не 

може, оскільки відсутня як така. Наприклад не може бути 

інформацією висловлювання, думка, бачення, якщо воно не 

зафіксовано та не відображено на якомусь матеріальному носії. 

2. отримана або ство-

рена в процесі виконання 

суб’єктами владних повно-

важень своїх обов’язків, 

передбачених чинним зако-

нодавством. Вказане озна-

чає, що не може бути 

публічною інформацією та, 

яка отримана або створена її 

розпорядником не в процесі 

виконання владних повно-

важень. Звичайно, в такому 

випадку може поставати 

питання про законність 

отримання та наявності 

у розпорядника такої інфор-

мації, разом з тим – на наш 

погляд відносити її до категорії публічної недоцільно, хоча б з огляду на 

те – що розпорядник не може нести відповідальність за точність такої 

інформації. 

3. знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації. 

 

У римському праві (як і в Цивільному кодексі 

України) поняття володіння (роssеsіо) має двояке 

значення: 
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Володіння: 

1) самостійний правовий інститут, незалежний від права 

власності; 

2) одна з правомочностей власника. 

У першому значенні мається на увазі саме володіння, а в другому 

– право володіння. Однак ці поняття іноді ототожнюють: володільця не 

відрізняють від власника, а власника від володільця. Разом з тим, такі 

різні правові категорії змішувати не можна. Слід завжди пам’ятати: 

володілець – це фактичний володар речі незалежно від наявності права 

на неї, власник – фактичний володар речі й має право власності на неї. 

Ми будемо розглядати «володіння» як цивільно-правовий інститут, де 

про право не згадується, тобто йдеться про фактичну наявність речі у 

майні володільця, яку він вважає своєю. 

Володіння слід чітко відрізняти від права власності. Володіння 

власника, як уже зазначалося, є лише одним із елементів права 

власності, одна з головних його правомочностей. Якщо в однієї речі 

поєднується володілець і власник, то володіння є лише істотною 

частиною цього права. Якщо володілець і власник не збігаються в 

одній особі, то відповідно є окремий цивільно-правовий інститут, 

значення якого полягає в юридичних наслідках володіння або 

держання. Отже, володільцем чужого майна є особа, яка фактично 

тримає його у себе. Фактичне володіння майном вважається 

правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено 

рішенням суду. 

Суб’єктами володіння можуть бути ті ж фізичні і юридичні 

особи, які можуть бути суб’єктами права власності. Право володіння 

чужим майном може належати одночасно двом або більше особам. 

Об’єктом володіння може бути майно, здатне бути об’єктом 

права власності. 

Для виникнення володіння необхідне поєднання двох елементів 

– фактичної наявності речі у майні конкретної особи і щоб ця особа 

вважала цю річ своєю. Для припинення володіння достатньо втратити 

один із цих двох елементів. Право володіння виникає на підставі 

договору з власником або особою, якій майно було передане 

власником (наприклад, майно отримане у володіння за договором 

оренди) а також на інших підставах, встановлених законом. 

Наприклад, особа добросовісно заволоділа чужим майном і 

продовжує відкрито, безперервно володіти майном протягом певного 

строку (набувальна давність). 
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Право володіння припиняється у разі: 

– відмови володільця від володіння майном; 

– витребування майна від володільця власником майна або 

іншою особою; 

– знищення майна. 

Захист володіння майном має специфічні характерні риси, 

властиві тільки йому. Як зазначалося вище, фактичне володіння 

вважається правомірним доти, доки інше не буде встановлено судом. 

Таким чином, володільницький захист не потребує доведення права, 

оскільки самого права може не бути. Це передусім спрощений 

і полегшений спосіб захисту порівняно з так званим петиторним 

захистом, який потребує доведення права. Володільницький захист 

потребує тільки доведення самого факту володіння і факту його 

порушення. При доведенні цих двох фактів володільцю і надається 

захист. 

Володілець має право захищати своє майно від будь-якої особи, 

що самоправно ним заволоділа, у тому числі від власника чи від 

особи, яка має інші права на майно, якщо судом не визнано право 

останніх на це майно. Володілець має право вимагати усунення будь-

яких порушень свого володіння, навіть якщо ці порушення і не були 

пов’язані з втратою реального володіння майном. 

Незаконне, недобросовісне володіння не захищається. 

Недобросовісний володілець зобов’язаний негайно повернути майно 

особі, яка має на це майно право власності чи інше право, 

передбачене договором чи законом, або яка є добросовісним 

володільцем цього майна. У разі невиконання недобросовісним 

володільцем цього обов’язку зацікавлена особа має право подати 

позов про витребування цього майна. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА
1
 

 

Судова практика 

 

Фермерське господарство «ОСОБА_3.» (далі – 

Фермерське господарство) звернулося до Львівського 

окружного адміністративного суду з адміністра-

тивним позовом до Заступника міністра – керівника 

                                                 
1
 При написанні використано інформацію з Єдиного реєстру судових рішень за матеріалами 

сайту http://reyestr.court.gov.ua 
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апарату Міністерства юстиції України А.Ю. Сєдова про визнання 

протиправним порушення вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» при розгляді запиту на інформацію за вих. 

№ 232 від 02.06.2011 року, про визнання протиправним надання не- 

повної інформації по запиту на інформацію за вих. № 232 від 

02.06.2011 року та про зобов’язання надати відповідну інформацію 

на запит на інформацію за вих. № 232 від 02.06.2011 року. 

Позовні вимоги обґрунтовує тим, що за наслідком подання на 

адресу Міністерства юстиції України запиту на інформацію № 232 

від 02.06.2011 року в порядку ст. 40 Конституції України та Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» отримав лист за 

підписом заступника міністра – керівника апарату Міністерства 

юстиції України А.Ю. Сєдова вих. № № 22 – 0 – 50 –11 – 11 від 

09.06.2011 року, яким, на думку позивача не надано інформації, згідно 

запиту позивача чим порушено права фермерського господарства, 

передбачені ст. 40 Конституції України та ст. ст. 1, 4, 5, 13, 20, 22 

Закону України «Про доступ до публічної інформації».  

На адресу суду представник позивача надіслав клопотання 

№ 31555 від 11.07.2011 року про розгляд справи за відсутністю 

повноважного представника. Зазначив, що позов підтримує, суду 

довіряє та просить позов задовольнити. 

Відповідач проти позову заперечує в повному обсязі, подав на 

адресу суду 13.07.2011 року за вхідним № 31968 письмові заперечення 

в яких зазначив, що інформація, яку запитував позивач не була 

отримана або створена в процесі виконання Міністерством юстиції 

України своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством 

України. Також зазначив, що відповідачем було надано листом № 22 

– 0 – 50 – 11 – 11 від 09.06.2011 року відповідь на звернення 

представника Фермерського господарства «ОСОБА_3.» якою 

роз’яснено, що для забезпечення надання правової допомоги 

відповідно до ст. 59 Конституції України в Україні діє адвокатура. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про адвокатуру» адвокати 

дають консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні і 

письмові довідки щодо законодавства, складають заяви, скарги та 

інші документи правового характеру. 

Також відповідач у своїх письмових запереченнях просив суд 

відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі. 

Дослідивши подані сторонами документи, всебічно і повно 

з’ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються 
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позовні вимоги та заперечення сторін, об’єктивно оцінивши докази, 

які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору 

по суті, суд приходить до висновку, що в задоволенні позову слід 

відмовити з наступних підстав. 

Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням 

доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до 

Конституції України, законів України «Про доступ до публічної 

інформації», «Про інформацію», «Про судоустрій і статус суддів», 

«Про доступ до судових рішень». 

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

У відповідності до ст. 40 Конституції України усі мають 

право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 

особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що 

зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 

встановлений законом строк. 

Відповідно до ст.1 Закону України «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, 

визначених цим законом. 

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних 

повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на 

доступ до публічної інформації. 

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» забезпечується шляхом надання відповіді на 

інформаційний запит. 

Статтею 4 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» встановлено, що доступ до публічної інформації 

здійснюється на принципах: 

- прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних 

повноважень; 
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- вільного отримання та поширення інформації, крім 

обмежень, встановлених законом; 

- рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

положення, майнового стану, місця проживання, мовних або інших 

ознак. 

У відповідності до ст. 13 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» розпорядниками інформації для цілей цього 

закону визнаються: 

- суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, 

інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи 

влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють 

владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення 

яких є обов’язковим до виконання;  

- юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих 

бюджетів, 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, державних послуг, – 

стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків; 

- суб’єкти господарювання, які займають домінуюче 

становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними 

правами, або є природніми монополіями, – стосовно інформації щодо 

умов постачання товарів, послуг та цін на них. 

До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та 

надавати за запитами інформацію, визначену у цій статті, у 

порядку, предбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти 

господарювання, які володіють: 

- інформацією про стан довкілля; 

- інформацією про якість харчових продуктів і предметів 

побуту; 

- інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні 

явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися 

і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; 

- іншою інформацією, що становить суспільний інтерес 

(суспільно необхідною інформацією). 

На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 

частини 1 та в частині 2 цієї статті, вимоги цього Закону 
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поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної 

інформації за запитами. 

Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно –

правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань 

щодо доступу до інформації мають керуватися цим законом. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» 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 статися 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. 

Статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» розпорядник інформації має право відмовити в 

задоволенні запиту в таких випадках: 

1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний 

відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, 

володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 

2. інформація, що запитується, належить до категорії 

інформації з обмеженим доступом відповідно до частини 2 статті 

6 цього закону; 

3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила 

передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані 

з копіюванням або друком; 

4. не дотримано вимог запиту на інформацію, передбачених 

частиною 5 статті 19 цього Закону. 

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» забезпечується шляхом надання відповіді на 

інформаційний запит. 
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Строк розгляду запитів на інформацію встановлений ст. 20 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідно до 

частини першої якої розпорядник інформації має надати відповідь на 

запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання 

запиту. 

02.06.2011 року представником позивача на адресу 

Міністерства юстиції України скеровано запит на інформацію 

№ 232 в порядку статті 40 Конституції України та Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», в якому суб’єкт звернення 

просить повідомити, які нормативні документи мають більшу 

юридичну силу: 

1. норми ЦПК України чи ухвала, постанова, рішення суду, яка 

суперечить нормам ЦПК, але набрала законної сили; 

2. Рішення Конституційного Суду України чи постанова 

Пленуму Верховного Суду України; 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України чи норми ЦПК 

України? 

Також позивач просить відповідача надати обґрунтовану 

відповідь у встановлений законом строк. 

У відповідь на запит позивача від 02.06.2011 року № 232 

25.05.2010 року посадовою особою Міністерства юстиції України, 

а саме: заступником Міністра –керівником апарату Міністерства 

юстиції України А.Ю.Сєдовим 09.06.2011 року надано відповідь за 

вих. № 22-0-50-11-11, у якій зазначено, що у відповідності до ст. ст. 

6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та 

судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією 

Конституцією межах і відповідно до Законів України. Органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. 

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої 

влади, що діє відповідно до Конституції України, законів України та 

Положення про Міністерство юстиції України, затверджене 

Указом Президента України від 06.04.2011 року № 395, а для 

забезпечення правової допомоги відповідно до статті 59 

Конституції України діє адвокатура. 

Суд зазначає, що таким чином відповідач надав відповідь на 

запит позивача. З врахуванням дати надходження на адресу 

Міністерства юстиції України запиту позивача від 02.06.2011 року – 
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06 червня 2011 року вхідний № 22, –0, –50, –11 відповідь на нього 

відповідачем була надана своєчасно. 

Положенням про Міністерство юстиції України не 

передбачено обов’язок Міністерства юстиції України надавати 

правову допомогу, а саме: роз’яснення, які саме нормативно – правові 

акти мають вищу юридичну силу. Інформація, яку запитував позивач, 

а саме: повідомити, які нормативні документи мають більшу 

юридичну силу: 

1. норми ЦПК України чи ухвала, постанова, рішення суду, яка 

суперечить нормам ЦПК але набрала законної сили; 

2. Рішення Конституційного Суду України чи постанова 

Пленуму Верховного Суду України; 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України чи норми ЦПК 

України –не була створена в процесі виконання Міністерством 

юстиції України своїх обов’язків. Для забезпечення надання правової 

допомоги відповідно до ст. 59 Конституції України в Україні діє 

адвокатура. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про адвокатуру» 

адвокатура України є добровільним громадським об’єднанням, 

покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, 

свобод та представляти законні інтереси громадян України, 

іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, 

подавати їм іншу юридичну допомогу. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про адвокатуру» 

адвокати надають консультації та роз’яснення з юридичних питань, 

усні і письмові довідки щодо законодавства, складають заяви, скарги 

та інші документи правового характеру.  

Встановлені судом фактичні обставини справи 

підтверджують, що позивачу не було відмовлено у наданні 

інформації, тому його посилання на ст. 22 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», якому розпоряднику інформації 

надано право відмовити в задоволенні запиту у визначених цим 

законом випадках, суд вважає безпідставним. 

За правилами, встановленими ст. 71 КАС України, кожна 

сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її 

вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 

цього Кодексу. 

Частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного 

судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження 
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рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 

1. на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та Законами України; 

2. з використанням повноважень з метою, з якою це 

повноваження надано; 

3. обґрунтовано, тобто з врахуванням усіх обставин, що 

мають значення до прийняття рішення (вчинення дії); 

4. безсторонньо (неупереджено); 

5. добросовісно; 

6. розсудливо; 

7. з дотриманням принципу рівності перед законом, 

запобігаючи несправедливій дискримінації; 

8. пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу 

між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод 

та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це 

рішення (дія); 

9. з врахуванням права особи, на участь в процесі прийняття 

рішення; 

10. своєчасно, тобто протягом розумного строку.  

Перевіривши дії відповідача при розгляді запиту на інформацію 

Фермерського господарства «ОСОБА_3.» від 02.06.2011 року за вих. 

№ 232, суд вважає, що вони вчинені ним з врахуванням вимог 

Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» і з дотриманням передбачених ст. 2 Кодексу 

адміністративного судочинства України принципів. 

Відповідно до ч.3 ст. 2 та до ст. 11 КАС України, суд при 

вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до 

якого суб’єкти владних повноважень зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

Керуючись ст.ст. 2, 3, 7-14, 69-72, 86, 94, 128, 159-163, 167, 

Кодексу адміністративного судочинства України суд постановив в 

задоволенні адміністративного позову відмовити. 

 

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених 

законом. 

Закон визначив, що його норми не поширюються на відносини 

щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при 
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здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень 

громадян, які регулюються спеціальним законом. 

Вказане означає, що на звернення від органів прокуратури, 

суду, міліції, оформлене належним чином, й реагувати слід виходячи 

з вимог Законів України «Про прокуратуру», процесуальних кодексів, 

за якими відбувається судовий процес, або ж «Про міліцію». 

Так, відповідно до пункту 1 частини 1 Закону України «Про 

прокуратуру» при здійсненні прокурорського нагляду за 

додержанням і застосуванням законів прокурор має право 

безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, 

мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення 

перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять 

комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово 

вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених 

документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі 

щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для 

вирішення питань, пов’язаних з перевіркою.  

Разом з тим, гарантоване право на доступ до відповідної 

інформації означає, на думку автора, лише можливість її отримання у 

встановленому законом порядку, тобто з огляду на статус такої 

інформації. 

Найбільш дискусійним стосовно даного є право відповідних 

правоохоронних органів (прокуратури, міліції тощо) отримувати від 

розпорядників інформації конфіденційну інформації про особу, 

отриману ними не в процесі здійснення владних повноважень. 

Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України «Про 

інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а 

також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 

юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. 

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням 

(згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до 

передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених 

законом. Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної 

інформації, регулюються законом. Окрім того, частина 2 статті 11 

вказаного Закону встановила, що не допускаються збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 

про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту 

прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу 
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належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, 

релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце 

народження. 

 

Таким чином: 

1. Правоохоронний орган має право доступу до 

конфіденційної інформації, яка міститься у відповідного 

розпорядника інформації, але лише за умови, що має отриману згоду 

чи підтверджене бажання особи щодо отримання такої інформації; 

2. Без згоди особи конфіденційну інформацію може бути 

надано тільки в випадках, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав 

людини. 

 

Закон «Про доступ до публічної інформації» визначив гарантії 

забезпечення права на доступ до неї. 

Так, право на доступ до публічної інформації гарантується: 

1) обов’язком розпорядників інформації надавати та 

оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом; 

Вказане означає, що всі фізичні та юридичні особи, які 

відповідно до норм розглядуваного закону зобов’язані надавати будь-

яку інформацію, що відноситься до категорії публічної, крім тієї, яка 

за законом є інформацією з обмеженим доступом. 

Так, доступ до інформації забезпечується шляхом 

систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 

в офіційних друкованих виданнях: 

Відповідно до ДСТУ 3017-95 (Видання. Основні 

види. Терміни та визначення) офіц  – 

видання матеріалів інформаційного, нормативного чи 

директивного характеру, що публікується від імені 

державних органів, відомств, установ чи громадських 

організацій
. 

Видання – окреме самостійне повідомлення чи їх множина, які 

ЗМІ: а) відредагували, сконструювали й зафіксували методами 

друкування, тиснення на папері чи копіювання на електронні або 

цифрові носії інформації; б) доповнили передбаченими юридичними 

нормами вихідними відомостями; в) призначили для розповсюдження 

або вже опублікували/оприлюднили. 

http://www.chytomo.com/rozdil/standarty/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-vyznachennya-dstu-301795.html
http://www.chytomo.com/rozdil/standarty/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-vyznachennya-dstu-301795.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Особа чи установа, що здійснює підготовку і випуск видання, 

вступає у правові, майнові, виробничі відносини з суб’єктами інших 

сфер економіки і культури називається видавцем. 

Згідно з ДСТУ 3017-95 видання – це документ, який: 

 пройшов редакційно-видавниче опрацювання, 

 виготовлений друкуванням, тисненням або іншим 

способом, 

 містить інформацію, призначену для поширення, 

 відповідає вимогам державних стандартів, інших 

нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення і 

поліграфічного виконання. 

У цьому контексті під документом слід розуміти матеріальний 

об’єкт, що містить інформацію, закріплену створеним людиною 

способом для її передавання в часі та просторі. Видання, що поряд з 

друкованим текстом містить записи звуків чи зображення на інших 

матеріальних носіях (платівках, магнітофонних стрічках, 

фотоплівках, слайдах, аудіо-та відеокасетах), або таке, що має 

супровідну допоміжну інформацію (дискети тощо), зветься 

комбінованим. 

  

Основні види видань: 

за носієм інформації та матеріалом, на якому її відтворюють: 

паперові (носій – папір, відтворення інформації – на папері); 

електронні (носій – електронна пам’ять, відтворення  

інформації – на екрані); 

за формою інформації: 

знакові (текстові, нотні, брайлівські); 

графічні (ілюстраційні, картографічні, креслярські); 

аудіальні; 

відео; 

комбіновані (комбінації знакових, графічних, аудіальних, відео); 

за повторюваністю: 

одноразові: книжкові видання, аркушеві видання; 

багаторазові (серійні): періодичні й неперіодичні; 

за періодичністю: 

періодичні: журнальні видання, газетні видання; 

неперіодичні (у формі книжкового чи журнального видання); 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3017
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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за конструкційними особливостями матеріальної будови (паперові 

видання): 

аркушеві (не сфальцьовані аркуші); 

газетні (сфальцьовані аркуші); 

книжко-журнальні (зшиті чи склеєні зошити); 

за обсягом (паперові видання): 

листівки (2 або 4 с.); 

брошури (від 5 до 48 с.); 

книги (більше 48 с.); 

за місцем розташування інформації (електронні, зокрема цифрові, 

видання): 

на компакт-дисках (знакові, графічні, аудіальні, аудіовізуальні,  

комбіновані); 

на сайтах інтернету (інтернет-видання: книжкові видання,  

періодичні видання). 

 

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет: 

Веб-сайт (англ. website, місце, майданчик в Інтернеті), також сайт 

(англ. site, місце, майданчик) – сукупність веб-сторінок, доступних 

у Міжмережжі (Інтернеті), які об’єднані як за змістом, так і навігаційно. 

Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох 

серверах. 

Сайтом також називають вузол мережі Інтернет, комп’ютер, за 

яким закріплена унікальна ІР-адреса, і взагалі будь-який об’єкт 

в Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі 

(FTP-site, WWW-site тощо). 

Набір зв’язаних між собою інформаційних онлайнових 

ресурсів, призначених для перегляду через комп’ютерну мережу за 

допомогою спеціальних програм – браузерів. Веб-вузол може бути 

набором документів в електронному вигляді, онлайновою службою. 

на інформаційних стендах; 

stand – англ. Щит, на якому виставляються для огляду які-

небудь експонати, вивішуються діаграми, газети і т. ін. 

будь-яким іншим способом; 

Вказане означає, що перелік способів доступу та доведення до 

громадськості публічної інформації не є вичерпним. На думку автора, 

головним тут має бути: 

1. реальна можливість громадськості ознайомитись 

з необхідною інформацією в запропонований спосіб; 
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2. забезпечення вимог окремих нормативно-правових актів, 

які вимагають доведення до відома окремих видів 

інформації лише у встановлений спосіб; 

3. можливості довести те, що та чи інша інформація буде 

доведена до суб’єктів за допомогою обраного 

способу. 

2) надання інформації за запитами на інформацію. 

 

Відповідно до статті 19 Закону 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. 

Вказане означає, що будь-яка фізична або юридична особа в 

будь-якого розпорядника інформації може безперешкодно вимагати 

надання будь-якої публічної інформації, окрім тієї, що віднесена до 

інформації з обмеженим доступом. При цьому особа не повинна 

пояснювати, для чого їй така інформація потрібна. 

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. 

Письмовий запит подається в довільній формі. Закон лише 

зобов’язує для запиту обов’язковими наступні складові: 

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. 

Вимагати від запитувачів іншої інформації в запитах не 

допускається. Такі вимоги є порушенням чинного законодавства. Це 

підтверджує і судова практика. 

Судова практика 

 

10 травня 2011 року Н, а з ним і інші мешканці 

с. Новопавлівка Олександрівського району Донецької 

області в порядку ЗУ «Про інформацію» подали до 

Степанівської сільської ради колективний 
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інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів і щодо 

надання письмової інформації. 12 травня 2011 року на адресу Н 

надійшла відповідь за підписом голови сільради Давиденко В.М., зі 

змісту якої вбачається, що в наданні інформації йому було 

відмовлено з тих підстав, що поданий колективний інформаційний 

запит не відповідав вимогам ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації». Н. вважає, що рішення відповідача не відповідає 

вимогам чинного законодавства і порушує його право на отримання 

інформації, в зв’язку з чим просить визнати це рішення нечинним, 

зобов’язати відповідача розглянути його запит і надати йому 

достовірну інформацію по суті поставлених у цьому запиті питань. 

В судовому засіданні позивач Н. позовні вимоги підтримав, 

повторивши доводи, що містяться в позовній заяві. 

Представник відповідача – голова Степанівської сільради 

Давиденко В.М. позов визнав, пояснивши, що, на його думку, 

відповідь, яку він надав на колективний запит була не зовсім повною 

і змістовною, тому, він зобов’язується виправити допущені ним 

помилки, надавши заявникові повну відповідь на запитання, які 

містяться в колективному запиті. 

Суд, вислухавши позивача, представника відповідача, 

дослідивши матеріали справи, прийшов до наступного. 

Як вбачається зі змісту колективного інформаційного запиту 

від 10 травня 2011 року, в ньому запитувалась інформація з приводу 

власника водопровідних мереж, розташованих на території 

сільради, та питання забезпечення населення с.Новопавлівка питною 

водою. 

В розумінні ст.1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 

інформація ця є публічною, вона не відноситься до категорії, доступ 

до якої обмежено законом, що підтверджується ч.2 ст.6 ЗУ «Про 

інформацію». 

Відмова представника відповідача в наданні інформації 

позивачу з підстав невідповідності запиту нормам Закону теж, на 

думку суду, є надуманою, так як ч.2 ст.6 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації» не передбачено такої підстави для 

обмеження права громадян на отримання інформації як 

невідповідність форми запиту будь-якому Закону. 

Ст. 19 цього ж Закону передбачає також, що письмовий 

запит подається в довільній формі. 
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Таким чином, відмова відповідача в задоволенні запиту 

позивача щодо доступу до офіційних документів і щодо надання 

письмової інформації є незаконною, а право позивача на отримання 

такої інформації – порушеним. 

 

Закон вказує, що з метою спрощення процедури оформлення 

письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом 

заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна 

отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті 

відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу 

інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її 

отримання тощо. 

В даному випадку розпорядники інформацію іноді здійснюють 

підміну понять, ототожнюючи невідповідність форми поданого 

запиту з можливістю відмови в задоволенні такого запиту. 

Наголошую: розроблення розпорядниками відповідних форм 

запиту здійснюється виключно з метою спрощення процедури їх 

оформлення, фактично – для зручності запитувача. Подання запиту в 

іншій формі, ніж ним розроблена, не є і не може бути підставою для 

відмови в наданні інформації. 

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені 

фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, 

його має оформити відповідальна особа з питань запитів на 

інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний 

телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 

Наступною гарантією права на доступ до інформації (5) згідно 

Закону є визначення розпорядником інформації спеціальних 

структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у 

встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він 

володіє. 

Даною гарантією визначено організаційний механізм 

забезпечення запитувачів публічною інформацією. Її суть зводиться 

до того, що розпорядник інформації повинен визначити або 

спеціальний структурний підрозділ. або ж посадову особу, що 

організують процес доступу до публічної інформації, якою володіє 

розробник. На практиці це повинен бути орган (особа), що має 

повноваження давати відповідні доручення, а також професійно 

володіє всім обсягом інформації, що є у розпорядника. Такою 

структурою не може бути вузькопрофільне управління та/або відділ. 
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Так, не можна покласти вказані функції на відділ кадрової роботи або 

ж юридичний, оскільки через нього не проходить переважний масив 

інформації розпорядника. На думку автора, за умови відсутності 

бюджетного фінансування можна відповідні функції покласти на 

загальний відділ або з уповноважити на їх виконання відповідного 

керівника. 

Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та 

забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної 

особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, 

відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль 

щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під 

час оформлення запиту. 

Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником 

інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань 

запитів на інформацію. 

Наступними гарантіями за Законом (6-9) є: 

6) максимальне спрощення процедури подання запиту та 

отримання інформації (див. про форми запиту на інформацію); 

7) доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних 

повноважень, крім випадків, передбачених законодавством; 

 

В даному випадку доцільно мати на увазі, що за 

критерієм «прийняття рішень» суб’єктів владних 

повноважень поділяють на: 

а) колегіальні, що приймають рішення після 

обговорення шляхом голосування (парламент, уряд, 

органи місцевого самоврядування відповідних рівнів тощо);  

ТА 

б) одноособові, у яких рішення приймає керівник і несе за нього 

відповідальність (президент, міністр, голова місцевої державної 

адміністрації тощо). 

Тобто в цій статті мова йде про доступ до засідань саме 

колегіальних суб’єктів владних повноважень, а не до колегіальних 

утворень вказаних органів (комісій, рад, колегій, утворених при 

вказаних органах). 

8) здійсненням парламентського, громадського та державного 

контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; 
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Парламентський контроль за дотриманням права людини на 

доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної 

Ради України, народними депутатами України. 

 

У системі державного контролю 

парламентський контроль має суттєві особливості, 

які зумовлені статусом суб’єкта контролю – Верховної 

Ради України як представницького органу держави. Це 

є підставою для визнання парламентського контролю 

особливою формою державного контролю, котра виходить за межі 

традиційного уявлення про державний контроль як засіб 

забезпечення законності у державному управлінні.  

Прямий (безпосередній) парламентський контроль Верховна 

Рада України здійснює щодо: 

- забезпечення конституційних прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина; 

- діяльності Кабінету Міністрів України, Генерального 

прокурора України, інших державних органів та посадових осіб, які 

обираються, призначаються, затверджуються Верховною Радою 

України або на призначення яких потрібна її згода; 

- фінансово-економічної діяльності держави. 

Парламентський контроль за забезпеченням прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина здійснюється Верховною Радою 

України безпосередньо та через Уповноваженого Верховної Ради з 

прав людини, через деякі інші державні органи, у формуванні складу 

яких Верховна Рада бере безпосередню участь (наприклад, 

Конституційний Суд України, Вища рада юстиції тощо). 

Щодо діяльності державних органів та посадових осіб, які 

обираються (призначаються, затверджуються) Верховною Радою 

України або на призначення яких потрібна її згода, парламентський 

контроль здійснюється при: виконанні Верховною Радою України 

номінаційних функцій; обговоренні звітів та інформації вказаних 

посадових осіб; висловленні довіри (недовіри); наданні згоди на 

призначення та звільнення посадових осіб. 

Парламентський контроль за фінансово-економічною 

діяльністю держави здійснюється безпосередньо Верховною Радою 

України: під час обговорень на всіх етапах бюджетного процесу; 

шляхом затвердження переліку об’єктів права державної власності, 
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що не підлягають приватизації, визнання правових засад вилучення 

об’єктів права приватної власності; через Рахункову палату, яка діє 

на підставі відповідного закону; при наданні згоди на призначення 

Президентом України на посади та звільнення з посад Голови 

Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови 

Фонду державного майна, призначенні половини складу Ради 

Національного банку України. 

Поряд з Верховною Радою, яка безпосередньо здійснює 

парламентський контроль, функціонують спеціалізовані суб’єкти 

парламентського контролю – комітети Верховної Ради України, 

тимчасові спеціальні комісії, тимчасові слідчі комісії, Рахункова 

палата, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, які 

діють на підставі спеціальних законів у порядку, встановленому 

Регламентом Верховної Ради України. 

Громадський контроль за забезпеченням 

розпорядниками інформації доступу до публічної 

інформації здійснюється депутатами місцевих рад, 

громадськими організаціями, громадськими радами, 

громадянами особисто шляхом проведення відповідних 

громадських слухань, громадської експертизи тощо. 

Усталеного розуміння громадського контролю немає. 

Зазвичай об’єктом громадського контролю є діяльність держави 

і місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. При 

цьому державні органи можуть тлумачитися доволі широко: це не 

тільки ті органи державної влади, які мають владні повноваження, 

а будь-які організації, установи чи підприємства, що фінансуються 

з державного бюджету. Так, державні лікарні та навчальні заклади 

також можуть бути об’єктом громадського контролю. Суб’єкти 

громадського контролю визначаються по-різному. Одні теоретики 

розширюють коло суб’єктів і розглядають парламентський контроль 

і контроль політичних партій за державною діяльністю як різновид 

громадського контролю. Інші звужують коло суб’єктів до громадян та 

їх об’єднань, а також іноземців, які на законних підставах 

перебувають в країні – саме такі суб’єкти розглядаються в цій статті, 

їх для цілей даного тексту можна об’єднати в понятті «громадянське 

суспільство». Парламентський контроль і контроль політичних партій 

– це складна і серйозна тема, яка виходить за межі нашого розгляду. 

Визначення сфер державної діяльності, які підлягають 

громадському контролю, також дуже різноманітні. Узагальнюючи, 
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можна сказати, що це, по-перше, публічна перевірка відповідності 

діяльності держави декларованим нею цілям і коригування цієї 

діяльності і самих цілей, підпорядкування діяльності держави 

інтересам суспільства. По-друге, із статті 3 Конституції України, яка 

проголошує, що «Права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави… Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави», 

випливає, що нагляд за здійсненням функцій держави в царині прав 

людини також є предметом громадського контролю. По-третє, окрім 

прав людини, які стосуються всіх людей, є законні суспільні інтереси, 

які цікавлять окремі групи людей, – реалізація таких інтересів також є 

предметом громадського контролю. 

Зауважимо, що теоретики прав людини виокремлюють три 

взаємопов’язані групи зобов’язань держави щодо прав людини: 

повага до прав – це зобов’язання не здійснювати нічого, що заважало 

б використанню законних прав (наприклад, ніхто не може бути 

підданий арешту або виселений з житла через свавілля влади, 

прослуховування телефонів не може відбуватися без судового 

дозволу); захист прав означає зобов’язання запобігати зазіханням на 

права людини з боку окремих осіб, приватних компаній, іноземних 

урядів та власної держави, а якщо порушення прав відбулося – то 

вжити всіх заходів, щоб його зняти і компенсувати збитки (нікого не 

можна обернути на рабство, усім гарантується відшкодування шкоди, 

завданої незаконними діями органів державної влади, усім 

гарантується рівна плата за роботу, яку можна порівняти); 

забезпечення прав передбачає зобов’язання вжити необхідних заходів 

для здійснення прав (створення незалежної судової системи, 

забезпечення доступу до правосуддя, забезпечення доступним 

житлом). 

Таким чином, громадський контроль – це публічна перевірка 

громадянським суспільством діяльності держави на відповідність 

проголошеним нею цілям, коригування цієї діяльності і самих цілей, 

підпорядкування політики держави, діяльності її органів і посадових 

осіб інтересам суспільства, а також нагляд громадянського 

суспільства за діяльністю державних органів та органів місцевого 

самоврядування, спрямованою на захист і забезпечення прав 

і законних інтересів людини та фундаментальних свобод, і на повагу 

до них. 
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Державний контроль за забезпеченням розпорядниками 

інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону. 

9) юридичною відповідальністю за порушення законодавства 

про доступ до публічної інформації. 

Відповідальність за порушення вимог вказаного Закону 

визначена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. 

Так, відповідно до статті 212
3 

неправомірна відмова в наданні 

інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така 

інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної 

особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ 

до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про доступ до 

судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції» 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти  до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Повторне протягом року вчинення порушення з числа 

передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було 

піддано адміністративному стягненню тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до вісімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Рішення про притягнення до відповідальності приймається 

в судовому порядку. 

 

Закон визначає принципи забезпечення доступу до публічної 

інформації. Так, доступ до публічної інформації відповідно до цього 

Закону здійснюється на принципах: 

1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних 

повноважень; 

2) вільного отримання та поширення інформації, крім 

обмежень, встановлених законом; 

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших 

ознак. 
 

Відповідно до норм вказаного 

закону визначено види інформації, що є 

інформацією з обмеженим доступом: Так, 

інформацією з обмеженим доступом є: 

1) конфіденційна інформація; 
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2) таємна інформація; 

3) службова інформація. 

 

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно 

до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 

1) 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; 

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим 

інтересам; 

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає 

суспільний інтерес в її отриманні. 

 

Інформація з обмеженим доступом має надаватися 

розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. 

Інформація з обмеженим доступом має надаватися 

розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для 

обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше. 

Не може бути обмежено доступ до інформації про 

розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 

розпорядження 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: 

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в 

органах влади; 

2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу 

місцевого самоврядування першої або другої категорії. 



38 

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо 

документ містить інформацію з обмеженим доступом, для 

ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. 

 

Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується 

відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, 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. 

Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим 

Законом та спеціальними законами. 

 

Відповідно до службової може належати така інформація: 

1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, 

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, 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; 

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвіду-

вальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до 

державної таємниці. 

 

Вказане означає, що на відміну від таємної та конфіденційної 

інформації, дефініції щодо яких містяться в законі, службова 

інформація не містить чітких дефініцій віднесення її до такої Закон 

лише вказує на ту інформацію, яка може бути (належати, 

відноситись). Розпорядники інформації складають перелік 

відомостей, що становлять службову інформацію. Але обмежити 

можна запитувачів у доступі до службової інформації, а не до 

переліку, який містить вказані відомості про віднесення інформації до 

категорії службової.  

Документам, що містять інформацію, яка становить службову 

інформацію, присвоюється гриф «для службового користування».  

Статтею Стаття 172
8 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачена відповідальність за незаконне 

використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових повноважень. За нормами цієї статті 
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незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у 

своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням 

службових повноважень тягне за собою накладення штрафу від 

п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Питання незаконної відмови інформації з мотивів нібито 

віднесеності її до інформації з обмеженим доступом, вже є предметом 

судового розгляду. 

 

Судова практика 

 

Так, 18 травня 2011 року ОСОБА_1звернувся до 

Масандрівської селищної голови Яценко Ж. І. з 

інформаційним запитом, в якому він запитував: 

- у п.1 – копії рішень сесій Масандрівської 

селищної ради 6-го скликання та доданих до них 

документів; 

- у п.2 – копії документів щодо структури управління 

Масандрівської селищної ради, її виконавчого комітету, а також 

штатний розклад цих органів та посадові інструкції посадових осіб; 

- у п.3 – копії документів про витрати бюджетних ресурсів, 

виплачених гр.. ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також інших витрат (якщо 

таки були) за виконану ними роботу з надання юридичних послуг, 

пов’язаних з представництвом інтересів Масандрівської селищної 

ради та її голів в судах та інших органах і організаціях за період з 01 

січня 2010 року і до цього часу; 

- у п.4 – копії договорів (якщо такі є) укладених з 

Масандрівською селищною радою або її органами з громадянами 

ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими «Про надання юридичних послуг…», 

укладених з ними на 2010 і 2011 рік. 

20 травня 2011 року Масандрівська селищна голова Яценко Ж.І. 

надала відповідь ОСОБА_1 про те, що через великий об’єм 

запитуваної інформації – відповідь йому буде надано додатково у 

межах 20-денного строку ( а.с. 20) 

20 травня 2011 року Масандрівська селищна голова Яценко Ж.І. 

надала письмове доручення надати позивачу запитувану інформацію 

секретарю Масандрівської селищної ради Шимановському К.В. ( ас 

23) 

16 червня 2011 року ОСОБА_1 була підготовлена відповідь з 

частковим задоволенням його запиту, яка була підписана секретарем 
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Масандрівської селищної ради Шимановським К.В. ( а.с. 19) тому суд 

вважає, що голова бездіяльності не допускала, а відповідно до своїх 

повноважень доручила готувати відповідь. 

Позивачу було відмовлено в отриманні рішень сесії 

Масандрівської селищної ради прийнятих до 09 травня 2011 року, 

тобто до набрання сили Законом України «Про доступ до публічної 

інформації», а направлені йому матеріали тільки одного пленарного 

засідання 10-ї позачергової сесії, без доданих документів, які 

містять конфіденційну інформацію. 

Оцінюючи в цій частині відмову в наданні інформації, суд 

вказав, що в цій частині запит ОСОБА_1 підлягає задоволенню, 

оскільки відмова в отриманні інформації з підстав, пов’язаних із 

часом вступу закону України «Про доступ до публічної інформації» 

суперечить закону. Тому відповідач повинен направити рішення сесії 

6-го скликання ради без документів, які містять конфіденційну 

інформацію. 

Що стосується п.2 запиту, − то ОСОБА_1 була надіслана 

інформація, крім посадових інструкцій працівників Масандрівської 

селищної ради та її виконавчого комітету. Відмова у наданні 

посадових інструкцій мотивовані тим, що ця інформація є 

службовою в силу ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». 

Однак, суд не може погодитись з цими доводами відповідача і 

вважає, що відмова в цій частині є незаконною, оскільки посадові 

інструкції не входять до переліку ст. 9 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації». 

У зв’язку з тим, що відповідач має направити позивачу 

інформацію, зазначену в п.2, яку не направив раніше, тобто посадові 

інструкції працівників селищної ради та виконавчого комітету. 

Що стосується п.3 запиту, то суд також вважає, що він 

підлягає виконанню з боку відповідача, оскільки в силу ч.5 ст.6 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»не може бути 

обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними 

коштами, володіння, користування чи розпорядження 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 
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випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може 

завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, 

розслідуванню чи запобіганню злочину. 

Позивач у своєму інформаційному запиті (п.3) запитував 

відомості про витрачання бюджетних коштів в 2010 – 2011 роках, 

пов’язаних з представництвом Масандрівської селищної ради та її 

виконавчого комітету у судах та інших установах. 

Ці відомості про витрачання бюджетних коштів не можуть 

бути обмежені у доступі. 

В частині відмови відповідача по п.4 запиту надати копії 

договорів, укладених між Масандрівською селищною радою 

з громадянами ОСОБА_3, Свірідовою і другими «про надання 

юридичних послуг» в 2010-2011 роках, то суд погоджується в цій 

частині з відповідачем та його доводами про застосування в цій 

частині ст. 11 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

В зв’язку з чим, відмовляє в задоволенні вимог про надання копій 

договорів . 

Таким чином, дослідивши всі докази і доводи сторін, суд 

приходить до висновку, що підлягають задоволенню вимоги позивача, 

зазначені у запиті, крім п.4. 

Також суд вважає, що необхідно зазначити, що при виконанні 

запиту позивача відповідачу необхідно додержуватись вимог, щодо 

строків, передбачених ст. 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», а також ст. 21 цього Закону, що доплати за 

надання інформації. 

Закон виокремлює вимоги щодо доступу до інформації про 

особу. За його приписами кожна особа має право: 

 

1) знати у період збирання інформації, але до початку її 

використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, 

ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи 

поширюються, крім випадків, встановлених законом; 

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та 

зберігається; 

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої 

інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, 

використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог 

закону; 
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4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших 

осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних 

інтересів; 

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю 

особу з порушенням вимог, визначених законом. 

 

Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і 

використовується розпорядниками інформації, має бути максимально 

обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, 

визначений законом. 

 

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про 

особу, зобов’язані: 

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, 

яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом; 

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений 

законом; 

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого 

доступу до неї інших осіб; 

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу 

самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується. 

 

Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, 

ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація 

збиралася. 

Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, 

незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення 

інформації можуть бути оскаржені. 

Закон встановлює, що посадові та службові особи не 

підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення 

своїх обов’язків, за розголошення інформації про правопорушення 

або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров’ю чи безпеці 

громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими 

намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є 

достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується 

істотної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю. 
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Судова практика 

 

06.07.2011 року позивач звернувся до відповідача 

з інформаційним запитом про надання інформації, щодо 

дати та номеру наказу про прийняття на роботу 

старшого слідчого відділу прокуратури м. Івано-

Франківська ОСОБА_3, календарної дати вкладки до службового 

посвідчення виданої на ім’я ОСОБА_3, інформації про нараховану та 

виплачену заробітну плату (грошове забезпечення) ОСОБА_3 у 

період з 19.07.2005 року до 14.04.2006 року Відповідач на запит від 

06.07.2011 року надав відповідь проте, що відповідно до наказу 

прокурора Івано-Франківської області № 400 від 18.07.2005 року 

ОСОБА_3 призначено на посаду старшого слідчого, слідчого відділу 

прокуратури м. Івано-Франківська з 19.07.2005 року. Щодо надання 

відомостей про розмір коштів, які були виплачені ОСОБА_3 то 

Івано-Франківським окружним адміністративним судом 04.07.2011 

року винесено постанову, яка не вступила в законну силу, також 

зазначив, що запитувана інформація про те, коли підписаний 

службовий документ (вкладка до службового посвідчення) виданого 

на ім’я ОСОБА_3 не носить публічний характер виходячи із змісту 

ст..1 Закону України «Про доступ до публічної інформаці». 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 року (далі – закон), публічна 

інформація – це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

Усі вимоги Закону поширюються лише на орган 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, а на юридичних осіб, 

що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету 

Автономної Республіки Крим, осіб, що виконують делеговані 

повноваження суб’єктів владних повноважень згідно з законом 

вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та 

надання відповідної інформації за запитами. 
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Метою цього Закону є забезпечення прозорості та 

відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів 

реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. 

Що стосується публічної інформації з обмеженим доступом, 

то нею згідно із Законом є конфіденційна, таємна та службова 

інформація. 

Конфіденційною інформацією є інформація, доступ до якої 

обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних 

повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними 

порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. 

При цьому не може бути віднесена до конфіденційної інформація, що 

була отримана або створена розпорядниками інформації. 

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 і лише 

за умови, що розголошення цієї інформації може завдати істотної 

шкоди цим інтересам або шкода від оприлюднення такої інформації 

переважає суспільний інтерес в її отриманні. 

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 повноважень, 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, що зібрана в процесі оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не 

віднесено до державної таємниці. 

Відповідно до вимог статті 32 Конституції України не 

допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини. 



45 

Згідно приписів статті 10 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» кожна особа має право знати у період 

збирання інформації, але до початку її використання, які відомості 

про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони 

використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, 

встановлених законом. Окрім цього, згідно наведеної норми Закону 

кожній особі надано право на ознайомлення за рішенням суду з 

інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та 

захисту прав та законних інтересів. 

Статтею 11 Закону України «Про інформацію» передбачено, 

що інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи 

сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або 

може бути конкретно ідентифікована. 

Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про захист 

персональних даних» персональні дані, крім знеособлених 

персональних даних, за режимом доступу є інформацією з 

обмеженим доступом. 

Згідно приписів статті 6 Закону, первинними джерелами 

відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; 

підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе. 

Відповідно до положень статті 6Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» передбачає, що публічною інформацією з 

обмеженим доступом є конфіденційна інформація. 

Постановою Президії Верховної Ради України від 09.12.1991 

року N 1949-XII затверджено Положення про посвідчення посадової 

особи органів Прокуратури України. Згідно п.2 згаданого положення 

посвідчення посадовим особам органів Прокуратури України 

видається після призначення їх на посади наказом відповідного 

прокурора. 

З урахуванням наведеного, інформація яка зазначена у вкладці 

виданій до посвідчення посадової особи органів Прокуратури України 

не носить публічний характер виходячи із змісту поняття «публічна 

інформація», що визначене у статті 1 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації». 

Вимоги позивача щодо надання інформації про те, ким та коли 

прийнято наказ про прийняття на роботу старшого слідчого відділу 

прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3, суд зазначає, що 

відповідачем було надано відповідь позивачу на дане запитання, де 

зазначено, що відповідно до наказу прокурора Івано-Франківської 



46 

області № 400 від 18.07.2005 року ОСОБА_3 призначено на посаду 

старшого слідчого, слідчого відділу прокуратури м. Івано-

Франківська з 19.07.2005 року. 

Враховуючи вищевикладене, в задоволенні позовних вимог слід 

відмовити. 

 

Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації 

є: 

1) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання 

громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних 

повноважень; 

2) розпорядники інформації; 

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань 

запитів на інформацію розпорядників інформації. 

 

 

Розпорядниками інформації для цілей цього Закону 

визнаються: 

1) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, 

інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи 

влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють 

владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення 

яких є обов’язковими для виконання; 

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих 

бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно 

інформації щодо використання бюджетних коштів; 

3) 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; 

4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче 

становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними 

правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо 

умов постачання товарів, послуг та цін на них. 

 

До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати 

та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, 



47 

у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти 

господарювання, які володіють: 

1) інформацією про стан довкілля; 

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів 

побуту; 

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні 

явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися 

і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; 

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес 

(суспільно необхідною інформацією). 

На розпорядників інформації, вказаних у пунктах 2, 3, 4, 

вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та 

надання відповідної інформації за запитами. 

Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-

правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань 

щодо доступу до інформації мають керуватися Законом «Про доступ 

до публічної інформації». 

Законом визначено обов’язки розпорядників інформації. Це, 

зокрема: 

1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті 

рішення; 

2) систематично вести облік документів, що знаходяться 

в їхньому володінні; 

3) вести облік запитів на інформацію; 

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з 

документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам 

робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, 

записувати на будь-які носії інформації тощо; 

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати 

відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до 

інформації; 

6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у 

разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої 

інформації. 

Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: 

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, 

повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові 

ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм 

їх витрачання тощо); 
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2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім 

внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти 

рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-

правові засади діяльності; 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими 

органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення; 

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, 

оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; 

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку 

зберігає розпорядник; 

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; 

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам 

форми і бланки установи; 

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього 

трудового розпорядку; 

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на 

інформацію; 

11) інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, 

а саме про: 

– їхні місцезнаходження, поштову адресу, 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 регіональних підрозділів, 

крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим 

доступом; 

– розклад роботи та графік прийому громадян; 

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на 

заміщення вакантних посад; 

– 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 
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метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної 

діяльності; 

– порядок складання, подання запиту на інформацію, 

оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи 

бездіяльності; 

– систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт 

владних повноважень; 

12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних 

повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої 

встановлений законом. 

Вказана інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню 

невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження 

документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного 

веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із 

зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення 

інформації. 

 

Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого 

самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, 

оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх 

розгляду з метою прийняття. 

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про 

факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, 

які застосовуються у зв’язку з цим. 

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації 

документи, що знаходяться у суб’єктів владних повноважень, 

підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку, що має містити: 

1) назву документа; 

2) дату створення документа; 

3) дату надходження документа; 

4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 

5) передбачену законом підставу віднесення інформації до 

категорії з обмеженим доступом; 

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона 

віднесена до інформації з обмеженим доступом; 

7) галузь; 

8) ключові слова; 

9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, 

аудіозаписи тощо); 
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10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-

релізи); 

11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, 

подання, пропозиції, листи тощо); 

12) форму та місце зберігання документа тощо. 

Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, 

що знаходиться у суб’єкта владних повноважень, забезпечується 

шляхом: 

1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб’єктів владних 

повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності – в інший 

прийнятний спосіб; 

2) надання доступу до системи за запитами. 

Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до 

категорії інформації з обмеженим доступом. 

Розпорядники інформації несуть відповідальність за 

забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону. 

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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Судова практика 

 

 

 

 

 

Справа № 2а/2570/4034/2011 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

П О С Т А Н О В А 

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 

05 вересня 2011 р.                                                                                    

м. Чернігів 

Чернігівський окружний адміністративний суд в складі: 

головуючого судді                                                      Клопот С.Л., 

при секретарі                                         Герасенко А.В., 

розглянувши у відкритому судовому засіданні, без фіксування 

його за допомогою звукозаписувального технічного засобу в порядку 

ст. 41 КАС України, в приміщенні суду справу за адміністративним 

позовом ОСОБА_1 до відділу Держкомзему у Носівському районі 

Чернігівської області про визнання бездіяльності та дій 

протиправними і зобов’язання вчинити певні дії,  - 

 

В С Т А Н О В И В: 

ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом до 

відділу Держкомзему у Носівському районі Чернігівської області та 

вподальшому уточнивши свої позовні вимоги, остаточно просить 

визнати незаконною бездіяльність посадових осіб відповідача щодо 

несвоєчасного надання інформації на запит від 12.05.2011 року, 

визнати незаконними дії посадових осіб відповідача щодо відмови у 

задоволенні запиту на інформацію, визнати незаконними дії 

посадових осіб відповідача щодо необґрунтованого віднесення 

запитуваної інформації до інформації з обмеженим доступом, а 

також зобов’язати відповідача надати відповідь на питання 

поставлені у запиті на інформацію від 12.05.2011 року. Свої вимоги 

мотивує тим, що 12.05.2011 року він, в порядку Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», звернувся до відповідача з 

письмовим запитом на інформацію, який останнім отримано 

26.05.2011 року. Відповідь відповідача ОСОБА_1 отримав лише 

18.08.2011 року, хоча і датовану 06.06.2011 року та направлену 
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начебто повторного, однак доказів цьому відповідачем не надано, в 

зв’язку з чим останнім пропущено строк, встановлений ст.. 20 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». Крім того, у 

відповіді відповідач відмовив у наданні запитуваної інформації в 

зв’язку з тим, що вона належить до категорії інформації з 

обмеженим доступом, тобто до конфіденційної, з посиланням на ч. 2 

ст. 22 Закону. Відносячи запитувану інформацію до конфіденційної, 

відповідач не зазначив, на підставі якого розпорядчого документу, 

прийнятого ним у відповідності з вимогами зі ст.. 6 вказаного 

Закону, він відніс таку інформацію до інформації з обмеженим 

доступом. 

Сторони в судове засідання не з’явились, про дату, час та 

місце судового розгляду повідомлені належним чином, надіслали, 

кожен окремо, письмові заяви про розгляд справи за їх відсутності. 

Представник відповідача, окрім заяви про розгляд справи за 

його відсутності, надіслав заперечення на адміністративний позов, в 

яких позовні вимоги не визнав, в їх задоволенні просив відмовити в 

повному обсязі, оскільки  отримавши запит позивача 26.05.2011 року 

йому була підготовлена та направлена відповідь 06.06.2011 року, 

тобто в строк, встановлений Законом України «Про звернення 

громадян», що підтверджується копією журналу вихідної 

кореспонденції. Вподальшому 11.08.2011 року позивачу було 

повторно надіслано вказану відповідь, яку останнім отримано 

18.08.2011 року, про що свідчить повідомлення про вручення 

поштового відправлення. 

Розглянувши подані позивачем та відповідачем документи і 

матеріали, суд вважає, що позов підлягає задоволенню частково з 

наступних підстав. 

ОСОБА_1 12.05.2011 року, в порядку Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», звернувся до відповідача з 

письмовим запитом на інформацію, який останнім отримано 

26.05.2011 року, що не заперечується представником відповідача та 

підтверджується зворотнім повідомленням (а.с. 11) та копією 

журналу вхідної кореспонденції. 

Відділом Держкомзему у Носівському районі Чернігівської 

області 06.06.2011 року надіслано позивачу відповідь, в якому 

відповідачем зазначено, що згідно ч. 2 ст. 22 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», запитувана ОСОБА_1. інформація 

належить до категорії інформації з обмеженим доступом, тобто 
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до конфіденційної. Направлення вказаної відповіді позивачу 

06.06.2011 року підтверджується копією журналу вихідної 

кореспонденції, наявної в матеріалах справи. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 

інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім 

випадків, встановлених законом. 

Статтею 5 Закону передбачено, що доступ до інформації 

забезпечується шляхом, зокрема, надання інформації за запитами на 

інформацію. 

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону інформацією з обмеженим 

доступом є: 1) конфіденційна інформація; 2) таємна інформація; 3) 

службова інформація. 

Конфіденційна інформація, згідно ст.. 7 Закону, – інформація, 

доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім 

суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 

передбачених ними умов. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. 

N 1021, на виконання Земельного кодексу  України, затверджено 

Порядок ведення Поземельної книги (далі – Порядок), відповідно до 

п. 1 якого поземельна книга – документ, який є складовою частиною 

державного реєстру земель, містить відомості про земельну 

ділянку, обмеження  на  використання земельної ділянки, суб’єктів 

прав на земельну ділянку та правовстановлюючі документи, а 

також дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, її 

цільове призначення, склад земельних угідь. 

З вказаної норми законодавства вбачається, що інформація 

про земельні ділянки, яку мав намір отримати позивач міститься 

саме в Поземельній книзі. 

Пункт 31 Порядку передбачає, що відомості з Поземельної 

книги надаються територіальним органом Держземагентства за 

місцем розташування земельної  ділянки у формі витягу 

(інформаційної довідки). 
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Згідно пунктів 32 та 33 Порядку право на отримання витягу з 

Поземельної книги мають власник (користувач) земельної ділянки, 

суб’єкти права земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх 

спадкоємці, правонаступники або уповноважені ними особи. 

Інформаційну довідку з Поземельної книги можуть отримувати 

органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у 

зв’язку із здійсненням покладених на них відповідно  до закону 

повноважень. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 Закону розпорядник інформації має 

право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: інформація, 

що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим 

доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону. 

Щодо поставлених позивачем питань які стосуються 

технічної документації, відповідачем надані ОСОБА_1 роз’яснення з 

посиланням на статті Закону України «Про землеустрій», який 

визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері 

землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають   

між органами державної  влади, органами місцевого самоврядування,  

юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку 

землекористування. 

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що посилання 

відповідача на те, що строк надання відповіді ОСОБА_1 порушено не 

було, з посиланням при цьому на ст.. 20 Закону України «Про 

звернення громадян», є протиправним, оскільки позивач звертався до 

відповідача в порядку Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», керуючись яким, в свою чергу, начальником відділу 

Держкомзему у Носівському районі О.О. Таракановою і була надана 

відповідь. 

В свою чергу строк розгляду запитів на інформацію 

встановлений саме Законом України «Про доступ до публічної 

інформації», стаття 20 якого передбачає, що розпорядник 

інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 

п’яти робочих днів 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. 
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З матеріалів справи вбачається, що відповідь відповідачем 

ОСОБА_1 було надано 06.06.2011 року, тоді як запит отримано 

26.05.2011 року. Таким чином, отримавши запит 26.05.2011 року 

відповідач повинен був надати відповідь не пізніше п’яти робочих 

днів, а саме в строк до 03 червня 2011 року. 

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про 

порушення відповідачем строку надання відповіді на запит 

ОСОБА_1, а як наслідок про необхідність задоволення вимог позивача 

щодо визнання дій відповідача протиправними в частині 

несвоєчасного надання інформації на запит від 12.05.2011 року, 

оскільки вони є законними та обґрунтованими. В задоволенні решти 

позовних вимог необхідно відмовити за необґрунтованістю. 

Керуючись ст.ст. 122, 158 – 163, 167, Кодексу 

адміністративного судочинства України, суд, - 
П О С Т А Н О В И В: 

Адміністративний позов ОСОБА_1 до відділу Держкомзему у 

Носівському районі Чернігівської області – задовольнити частково. 

Дії відділу Держкомзему у Носівському районі Чернігівської 

області в частині несвоєчасного надання відповіді на запит ОСОБА_1 від 

12.05.2011 року – визнати протиправними. 

В задоволенні решти позовних вимог – відмовити.  

Постанова набирає законної сили та може бути оскаржена до 

Київського апеляційного адміністративного суду у порядок і строки, 

передбачені статтями 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства 

України 

         Суддя:                                                       Клопот С.Л. 

 

За загальним правилом інформація на запит надається 

безкоштовно. 

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає 

виготовлення копій документів обсягом більш, ніж 10 сторінок, 
запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання 

та друк. 
Розмір фактичних витрат визначається відповідним 

розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, 

встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник 

інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, 

інформація надається безкоштовно. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. 

«Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 
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документів, що надаються за запитом на інформацію» затверджено 

наступні граничні норми витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом  

 
 

------------------------------------------------------------------ 

|      Послуга, що надається     |     Граничні норми витрат     | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|Копіювання або друк копій       |не більше ніж 0,1 відсотка     | 

|документів формату А4 та меншого|розміру мінімальної заробітної | 

|розміру (в тому числі           |плати за виготовлення однієї   | 

|двосторонній друк)              |сторінки                       | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|Копіювання або друк копій       |не більше ніж 0,2 відсотка     | 

|документів формату А3 та        |розміру мінімальної заробітної | 

|більшого розміру (в тому числі  |плати за виготовлення однієї   | 

|двосторонній друк)              |сторінки                       | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|Копіювання або друк копій       |від 0,3 до 0,5 відсотка розміру| 

|документів будь-якого формату,  |мінімальної заробітної плати за| 

|якщо в документах поряд з       |виготовлення однієї сторінки   | 

|відкритою інформацією міститься |                               | 

|інформація з обмеженим доступом,|                               | 

|що потребує її відокремлення,   |                               | 

|приховування тощо (в тому числі |                               | 

|двосторонній друк)              |                               | 

------------------------------------------------------------------  

_______________  

Примітка. Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення  

          однієї сторінки встановлюється  на  дату  копіювання  та  

          друку документів. 

 

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить 

суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. 

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту 

в таких випадках: 

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно 

до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, 

щодо якої зроблено запит; 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з 

обмеженим доступом; 

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені 

фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 

4) не дотримано вимог до 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 
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належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. 

У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з 

дня отримання запиту належним розпорядником. 

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 письмовий 

формі. 

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. 

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. 

 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть 

бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

Запитувач має право оскаржити: 

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію; 

3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 

4) надання недостовірної або неповної інформації; 

5) несвоєчасне надання інформації; 

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати 

інформацію, оприлюднення якої вимагає закон; 

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що 

порушили законні права та інтереси запитувача. 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації 

до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного 

судочинства України. 
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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) неоприлюднення інформації відповідно до статті 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. 

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені 

розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної 

та моральної шкоди в порядку, визначеному законом. 
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