
Адміністрація Президента України
Головний департамент забезпечення 

доступу до публічної інформації

на N. М У й'
С.ДАХНУ

Шановний пане Дахно!

На Ваш запит від 21 серпня 2018 року з проханням надати копії 
службових записок, підготовлених структурними підрозділами Адміністрації 
Президента України у процесі опрацювання Закону України від 21 червня 
2018 року № 2469-VIII «Про національну безпеку України», повідомляємо 
таке.

Статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
передбачена сукупність підстав (критеріїв), наявність яких дозволяє 
розпоряднику інформації віднести певні відомості до інформації з 
обмеженим доступом.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 9 цього Закону до службової 
може належати інформація 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.

Відповідно до пункту 6 Переліку відомостей, що становлять службову 
інформацію, в Адміністрації Президента України, затвердженого 
Розпорядженням Глави Адміністрації Президента України від 9 лютого 
2017 року № 9, до відомостей, що становлять службову інформацію, можуть 
бути віднесені відомості, що містяться у документах внутрівідомчої 
службової кореспонденції (записках, рекомендаціях тощо), на інших 
матеріальних носіях інформації, які становлять внутрівідомчу службову 
кореспонденцію Адміністрації Президента України, в стенограмах та 
дорученнях за результатами службових нарад, засідань, які пов'язані з 
розробленням напрямів діяльності Президента України, Адміністрації



Президента України, інших консультативних, дорадчих, допоміжних органів 
і служб, утворених Президентом України, здійсненням Президентом України 
контрольних функцій, процесом прийняття главою держави рішень і 
передують публічному обговоренню та/або прийняттю Президентом 
України рішень.

Отже, прагнучи завжди бути відкритими у своїй роботі і спілкуванні з 
громадськістю, залишаємо за собою право використати дозволений Законом 
виняток і відмовити Вам у наданні запитуваної інформації.

Водночас інформуємо, що статтею 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» передбачено право запитувача інформації на 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 
відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Дякуємо за Ваш запит.

З повагою

Керівник Головного департаменту 
забезпечення доступу до публічної інформації 

Адміністрації Президента України


