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Про надання інформації

Державною міграційною службою України (далі -  ДМС) розглянуто 
запит на інформацію Буткевича Максима від 06.03.2019 № б/н (вх. ЗПІ-ОГ-85 
від 19.03.2019) про надання інформації щодо надання захисту в Україні у 
2016-2018 роках.

За результатами опрацювання запиту надаємо в межах компетенції 
наявну інформацію про результати здійснення процедури звернення за 
захистом в Україні та кількість прийнятих рішень за заявами про визнання 
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту у 2016-2018 роках, 
що додається.

Також, додатково повідомляємо що в 2016 р. до ДМС надійшло 347 
позовів про оскарження рішень про відмову у визнанні біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, в 2017 р. з аналогічними вимогами до 
ДМС надійшло 226 позовів, в 2018 р. надійшло 194 позови.

Інша запитувана інформація відсутня.
Разом з тим, вважаємо за необхідне зазначити, що відповідно до статті 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. Закон визначає такі ознаки публічної інформації: 1) готовий 
продукт інформації, який отриманий або створений лише в процесі 
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених 
чинним законодавством; 2) заздалегідь відображена або задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація; 3) така інформація 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень або інших 
розпорядників публічної інформації; 4) інформація не може бути публічною,
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якщо створена суб’єктом владних повноважень не під час виконання 
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків; 5) Інформація не може 
бути публічною, якщо створена не суб'єктом владних повноважень.

Отже, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб'єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов'язків.

Додаток: на 6 арк. у 1 прим.
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