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Ваш запит щодо надання інформації про внесення змін до Закону 
України «Про службу безпеки України» розглянуто.

Відповідно до статті 1 Закону України «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.

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

Повідомляємо, що Офіс Генерального прокурора постійно здійснює 
моніторинг законопроектів, які перебувають на розгляді парламенту та 
стосуються, зокрема,питань організації діяльності органів прокуратури.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад 
діяльності Служби безпеки України» (реєстр. № 3196-д) опрацьовувався 
Офісом Генерального прокурора.

З положеннями законопроекту (зокрема змінами до статті 39 Закону 
України «Про прокуратуру»), якими передбачено, що призначення прокурора 
на всі адміністративні посади, за винятком посади Генерального прокурора, 
здійснюється з урахуванням висновку перевірки СБУ, передбаченої Законом 
України «Про контррозвідувальну діяльність» Офіс Генерального прокурора 
категорично не погоджується.

Запропоноване положення суперечить засадам незалежності 
прокурорів та містить загрозу непрямого впливу на прокурорів особливо, 
ураховуючи, що не передбачено процедури спростування інформації, 
викладеної у висновку, чи оскарження такого висновку.

Відповідна позиція Офісу Генерального прокурора щодо порушеного 
питання, а також інші висновки до проекту (зауваження до інших законів) 
були скеровані Голові Комітету з питань національної безпеки, оборони та
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розвідки Завітневичу О.М. листом за підписом Генерального прокурора від 
07.12.2020 № 05/5/1-154вих-20.

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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