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від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р.  
 

 

Володимиру ПАДЄРІНУ 

foi+request-82364-

8fda178a@dostup.pravda.com.ua 

 

Пане Володимире! 

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало Ваш запит на 
інформацію від 18 лютого 2021 року, зареєстрований в Мінцифри 18 лютого 2021 
року за № 59 (з), та повідомляє. 

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до ст. 1 розділу 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, визначених 
цим Законом. Відповідно до ст. 1 розділу 1 Закону України «Про інформацію», 
суб'єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції 
відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих 
повноважень. 
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Згідно з Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 
29 червня 2016 року № 10 «Про практику застосування адміністративними 

судами законодавства про доступ до публічної інформації» (далі – Постанова), 
публічною інформацією є відображена або задокументована будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях: уся інформація, що перебуває у володінні 
суб'єктів владних повноважень, тобто органів державної влади, інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної 
Республіки Крим, інших суб'єктів, що здійснюють владні управлінські функції 
відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання 
(пункт 1 частини першої статті 13 Закону № 2939-VI); інформація щодо 
використання бюджетних коштів юридичними особами, що фінансуються з 
державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим (пункт 
2 частини першої статті 13 Закону № 2939-VI); інформація, пов'язана з 
виконанням особами делегованих повноважень суб'єктів владних повноважень 
згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 
соціальних або інших державних послуг (пункт 3 частини першої статті 13 
Закону № 2939-VI); інформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін на 
них, якщо йдеться про суб'єктів господарювання, які займають домінуюче 
становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є 
природними монополіями (пункт 4 частини першої статті 13 Закону № 2939-VI); 

інформація про стан довкілля; якість харчових продуктів і предметів побуту; 
аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що 
сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян; інша 
інформація, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація) 
(частина друга статті 13 Закону № 2939-VI).  

Отже, визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь 
зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у 
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації. Вичерпний перелік інших розпорядників публічної інформації 
визначено в п. 2 Постанови. Щодо інформації, яка становить суспільний інтерес, 
то Вищий адміністративний суд України, з огляду на практику Європейського 
суду з прав людини, надає свої рекомендації в п. 8.3 зазначеної Постанови.  

Враховуючи вищезазначене, повідомляємо, що Мінцифри не володіє наразі 
жодною інформацією, яка прямо чи опосередковано стосується можливості 
проведення прямих таємних виборів органів студентського самоврядування 
закладів вищої освіти чи розробки платформи Міністерством цифрової 
трансформації для проведення таких виборів. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n88
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Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

 

З повагою,  

 

Заступник Міністра               Людмила РАБЧИНСЬКА 

 

 

 


