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Ваш інформаційний запит, що надійшов до прокуратури області 15.10.2019 

щодо надання копії біографії Іпатова О.В., розглянуто.

Роз’яснюю, що відповідно до частини першої 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 у 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.

Копію біографії Іпатова О.В. надати неможливо, оскільки такий документ 

в прокуратурі області не створювався, означена в запиті інформація на жодному 

із носіїв не відображалась та будь-яким засобом не документувалась, а відтак 

прокуратура області запитуваною інформацією не володіє і не зобов’язана 

відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, нею володіти.

Водночас відповідно до Інструкції з обліку кадрів в органах прокуратури 

України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України № 27 від 

02.02.2017 в особовій справі працівника органів прокуратури мають бути, 

зокрема автобіографія, яка заповнюється працівником при прийнятті на роботу 

власноручно тощо.

Статтею 32 Конституції України встановлено право кожного громадянина 

на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю, а також 

заборонено збирання, зберігання, поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди.

Відповідно до статті 1 1 Закону України «Про інформацію» не 

допускається збирання, зберігання, використання 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. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, 

дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан 

здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.
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Запитувана Вами інформація, є інформацією про фізичних осіб, які 

перебувають у трудових відносинах з органами прокуратури України, і 

стосується їх особистого життя. Тобто, Вами фактично здійснюється збір 

інформації про фізичних осіб без їх згоди.

Органи прокуратури Дніпропетровської області відповідно до вимог 

чинного законодавства можуть надавати інформацію третім особам лише у 

межах та у спосіб, передбачений Законами України «Про інформацію», «Про 

доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

Згідно із статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується 

розпорядником інформації, має бути максимально обмеженим і 

використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

Враховуючи викладене, на підставі частини першої статті 6, пункту 

другого частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» в наданні інформації за Вашим запитом відмовляється.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або до суду.

Начальник відділу організації прийому 

громадян, розгляду звернень та запитів В. Хлипенко


