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Ваш запит про надання інформації щодо наявності доступу до 
інформаційної системи «Єдиний реєстр досудових розслідувань» та надання 
зобов’язань про нерозголошення персональних даних з вказаної інформаційної 
системи співробітником органів прокуратури Пономарьовим Д.О. розглянуто.

Роз’яснюємо, що відповідно до статті 1 Закону України від 13.01.2011 
№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» публічною є 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.

Відтак визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

З урахуванням викладеного повідомляємо, що відповідно до даних 
довідника організаційної структури Єдиного реєстру досудових розслідувань 
співробітник органів прокуратури Пономарьов Д.О. мав доступ до вказаної 
інформаційної системи, який він отримав 30.05.2014 як працівник прокуратури 
міста Марганця Дніпропетровської області.

На виконання наказу Генерального прокурора України № 77 від 26.07.2014 
«Про затвердження Порядків обробки персональних даних в органах 
прокуратури України» всі працівники правоохоронних органів, у т.ч. органів 
прокуратури, при отриманні доступу до персональних даних у інформаційній 
системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань» надають письмові 
зобов’язання про нерозголошення персональних даних.

Разом з тим, відповідно до пункту 6 глави 1 розділу І Положення про 
Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, 
затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, 
виконання функцій адміністратора Реєстру також покладається на регіональні 
(обласні) прокуратури (за винятком спеціалізованих), якими забезпечуються 
адміністрування та моніторинг використання системи, надання (обмеження)
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реєстраторам і користувачам доступу до Реєстру у визначених цим Положенням 
випадках, перевірка дотримання дисципліни та системи безпеки, проведення 
навчання щодо користування Реєстром, а також виконання інших функцій, 
передбачених цим Положенням.

Враховуючи те, що надання доступу Пономарьову Д.О. до інформаційної 
системи «Єдиний реєстр досудових розслідувань» відбулось через 
уповноважених працівників прокуратури Дніпропетровської області, Офіс 
Генерального прокурора не володіє інформацією чи підписував 
Пономарьов Д.О. письмове зобов’язання про нерозголошення персональних 
даних, коли і яку кількість разів, Ваш запит відповідно до вимог частини 3 статті 
22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» направлено для 
розгляду в межах компетенції до Дніпропетровської обласної прокуратури.

У разі незгоди з відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно до статті 23 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» керівництву Офісу 
Генерального прокурора або до суду.
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