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Шановний пане Сидоренко!

На Ваш лист, ш,о надійшов до Головного департаменту забезпечення 
доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України 14 травня 
2019 року, повідомляємо, що порушені у ньому питання не можуть 
розглядатися як запит на інформацію, оскільки не відповідають вимогам Закону 
України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно з пунктом 1 статті 19 згаданого Закону запит на інформацію -  це 
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. Відповідно до статті 1 Закону 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.

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.

За інформацією, наданою Департаментом з питань громадянства 
Адміністрації Президента України, з метою ідентифікації особи у разі, якщо 
запитується інформація стосовно набуття або припинення нею громадянства 
України, матеріали запиту мають містити відомості про прізвище, ім'я та по 
батькові, дату та місце народження, місце проживання особи.

Крім цього, відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про захист 
персональних даних» суб'єкт персональних даних має право на одержання 
будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних із



персональними даними, за умови надання реквізитів документа, що посвідчує 
фізичну особу, яка подає запит.

Для отримання повної інформації, пов’язаної з питаннями громадянства. 
Ви маєте право звернутися з листом, оформивши його згідно зі статтею 5 
Закону України «Про звернення громадян», в якому має бути зазначено 
прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть 
порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи 
вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) 
із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено 
електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, 
або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного 
цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Організацію розгляду звернень громадян до Президента України та 
Адміністрації Президента України здійснює Приймальня Президента України 
(поштова адреса: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11 та е-таі1:
гедие8І8@ари.цоу.иа).

З повагою

Заступник Керівника Головного департаменту 
забезпечення доступу до публічної інформації 

Адміністрації Президента України В.Петров
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