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Про розгляд повідомлення

На адресу Національного агентства засобами електронного зв’язку 18.02.2022
та повторно 19.04.2022 листом Київської міської прокуратури від 21.02.2022
№ 27-686ВИХ-22 надійшло Ваше повідомлення про неподання та/або несвоєчасне
подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування заступником директора зі стратегічного розвитку ДП
«Управління комплексного забезпечення» Костюшко В.В., з посиланнями на норми
Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає, що 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.

Тобто Закон України «Про доступ до публічної інформації» регулює відносини
щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит її
створення.

Відповідно до абз. 10 п. 1.1 постанови Пленуму Вищого адміністративного
суду України від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними
судами законодавства про доступ до публічної інформації» не є інформаційним
запитом звернення, для відповіді на яке необхідно створити інформацію.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях і знаходиться у володінні суб’єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Ваше повідомлення не відповідає вищезазначеним нормам зазначеного Закону.
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Водночас зазначаємо, що порядок умов для повідомлення інформації про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, здійснення
перевірки за повідомленням викривача тощо унормовано Законом України «Про
запобігання корупції».

Беручи до уваги наведене, Ваше повідомлення буде розглянуто в рамках
виконання Національним агентством своїх повноважень, відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції».

Додатково інформуємо, що ураховуючи введення Указом Президента
від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на території
України відповідних обмежень, відповідь надається одразу після отримання належних
технічних можливостей.
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