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Про розгляд запиту на інформацію

За дорученням керівництва Національної поліції України в Департаменті 
організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (далі- 
ДОАЗОР) у межах компетенції розглянуто Ваш запит на інформацію.

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 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.

Також згідно з правовою позицією Вищого адміністративного суду 
підпункті 1.1 пункту 1 постанови Пленуму цього

заяв і повідомлень про кримінальні 
події, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх 
.02.2019 № 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
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України, викладеною в 
судового органу від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування 
адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації», 
визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях і знаходиться у володіння суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

У зв’язку з викладеним повідомляємо, що прийняття та реєстрацію 
органами (підрозділами) поліції заяв і повідомлень про кримінальні 
правопорушення та інші події передбачено Порядком ведення єдиного обліку 
в органах (підрозділах) поліції 
правопорушення та інші 
справ (далі - МВС) від 08 
України 05 березня 2019 року за № 223/33194; порядок приймання, реєстрації, 
розгляду звернень громадян передбачено Порядком розгляду звернень та 
організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах 
Національної поліції України, затвердженим наказом МВС від 15.11.2017 № 930, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2017 року за 
№ 1493/31361; особливості організації діяльності дільничних офіцерів 
поліції, порядок взаємодії з населенням та здійснення прийому громадян 
передбачено Інструкцією з організації діяльності дільничних офіцерів поліції,



2

затвердженою наказом
Міністерстві юстиції УкЬаїни 21 серпня 2017 року за № 1041/30909 (копії 
електронному вигляді додаються).

Також інформуємо 
правовими актами Міністерства 
розпорядчими документами Національної поліції.

Водночас зазначаємо, що в разі конкретизації питань, порушених у 
Вашому запиті, Вам буде

МВС від 28.07.2017 № 650, зареєстрованим

що журнал дільничного не передбачений нормативно- 
внутрішніх справ та організаційно-

надано відповідні відомості у визначеному порядку.

Додаток: матеріали в електронному вигляді.
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