
Додаток 2 до листа від 30.01.2019 
№ 01.14/63.14/67.13/19/ЗІ 

Інформація щодо складених представниками  
Уповноваженого та уповноваженими посадовими особами  

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав  
людини протоколів про вчинення адміністративних правопорушень  

у 2018 році  
станом на 25.01.2019 

Стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення Кількість 
протоколів 

Стаття 2123. Порушення права на інформацію та права на звернення 
В тому числі: 344 

ч.1 ст.2123 – неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої 
передбачено законами України «Про доступ до публічної 
інформації», «Про особливості доступу до інформації у сферах 
постачання електричної енергії, природного газу, 
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення», 
«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про відкритість 
використання публічних коштів» та «Про засади запобігання і 
протидії корупції» 

9 

ч.2 ст.2123 – Порушення Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», а саме: необґрунтоване віднесення інформації до 
інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит 
на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в 
наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання 
інформації, надання недостовірної інформації 

275 

ч.4 ст.2123 – Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до 
інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено 
законом 

9 

ч.7 ст.2123 – Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше 
порушення Закону України «Про звернення громадян» 50 

ч.9 ст.2123 – Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, 
передбачених частинами першою - восьмою цієї статті, за яке 
особу вже було піддано адміністративному стягненню 

1 
  

Стаття 18839. Порушення законодавства у сфері захисту персональних 
даних 

В тому числі: 
12 

ч.2 ст.18839 – Невиконання законних вимог (приписів) Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини або визначених ним 
посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини щодо запобігання або усунення 
порушень законодавства про захист персональних даних 

1 

ч.4 ст.18839 – Недодержання встановленого законодавством про захист 
персональних даних порядку захисту персональних даних, що 
призвело до незаконного доступу до них або порушення прав 
суб’єкта персональних даних 

11 

  

Стаття 18840. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 19 

  

Всього складено протоколів про адміністративні правопорушення 375 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

