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Ваш інформаційний запит, що надійшов із Генеральної прокуратури 

України, розглянуто.

Відповідно до частини 1 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.

Запитувана Вами інформація, що міститься у кримінальному 

провадженні, не є публічною в розумінні Закону України "Про доступ до 

публічної інформації", оскільки прокуратура у цьому випадку виконує не 

владні управлінські функції, а зобов’язана вчиняти процесуальні дії у порядку 

Кримінального процесуального кодексу України.

Вжиття органами прокуратури заходів щодо виконання рішень Комісії по 

контролю за файлами Іитерполу кримінальним процесуальним законодавством 

України, організаційно-розпорядчими актами, що регулюють діяльність органів 

прокуратури з нагляду за додержанням законів під час проведення досудового 

розслідування, - не передбачено.

Водночас повідомляється, що досудове розслідування у запитуваному 

Вами кримінальному провадженні зупинено на підставі частини 1 статті 280 

Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з розшуком 

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України 

відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу 

слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Уся 

інша інформація щодо розслідування кримінального провадження є таємницею 

слідства і не підлягає розголошенню.

Згідно з частиною 3 статті 10 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації" розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, 

зобов’язані використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом.

Прокуратура Дніпропетровської о б л аст і.
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% Не допускається збирання, зберігання та поширення конфіденційної 

інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав 

людини.

Рішення може бути оскаржено відповідно до вимог статті 23 Закону 

України "Про доступ до публічної інформації" до керівника розпорядника, 

вищого органу або до суду.

Начальник відділу організації прийому 

громадян, розгляду звернень та запитів В. Хлипенко


