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НАДС у межах повноважень розглянуло інформаційний запит 

від 23 грудня 2010 року, що надійшов до НАДС через платформу «Доступ до 

правди», та повідомляє.
Публічна інформація, відповідно до положень частини першої статті 1 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), – 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 вказаним Законом.
Як вбачається з аналізу згаданої правової норми, визначальним для 

публічної інформації є те, щоб вона була заздалегідь готовим, зафіксованим 

продуктом, отриманим або створеним лише суб’єктом владних повноважень у 

процесі виконання своїх обов’язків. 
Зазначений запит стосовно надання відповіді на поставлене питання 

згідно з вимогами частини другої статті 2 Закону має розглядатись у порядку, 
визначеному Законом України «Про звернення громадян».

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про 

державну службу», підпункту 50 пункту 4 Положення про Національне 

агентство України з питань державної служби», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАДС надає 
роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та 

служби в органах місцевого самоврядування.
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Водночас до повноважень Національного агентства з питань запобігання 

корупції (далі – НАЗК) згідно з пунктом 15 частини першої статті 11 Закону 

України «Про запобігання корупції» належить надання роз’яснень, методичної 
та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з 
питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них осіб, застосування інших положень 

цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами частини другої статті 2, 

частини третьої статті 22 Закону, надсилаємо за належністю до НАЗК 

вищезгаданий запит для розгляду та відповідного реагування.
За результатами розгляду просимо поінформувати запитувача у 

встановлений законодавством строк (запит додається).
Додатково інформуємо, що відповідно до частини першої статті 23 

Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 

суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 

України.

Додаток: на 1 арк. першому адресату.
Другому адресату направляється до відома.
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