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Ваш запит про надання інформації щодо укладених Офісом Генерального 
прокурора/Генеральною прокуратурою України меморандумів з центральними 
органами виконавчої влади та з інших питань розглянуто в межах компетенції.

Повідомляємо, що ст. 19 Конституції України зобов’язує органи державної 
влади, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 не передбачає такої форми 
реалізації прокуратурою своїх функцій і повноважень як укладення міжвідомчих 
угод (меморандумів) з іншими державними органами. Згідно із вимогами ст. 93 
цього Закону Офіс Генерального прокурора в порядку, передбаченому Законом 
України «Про міжнародні договори України» укладає міжвідомчі міжнародні 
договори про співробітництво з питань діяльності прокуратури з відповідними 
державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до 
компетенції яких належать питання, що регулюються договорами.

Одночасно роз’яснюємо, що 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 своїх обов’язків.

Закон не передбачає проведення аналізу, узагальнення, виокремлення 
інформації за запитуваними критеріями, аналізу правової інформації тощо.

Відтак, надати запитувану інформацію в порядку Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» не є можливим.
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У разі незгоди із наданою відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно до 
вимог ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
керівництву Офісу Генерального прокурора або до суду.

Н ачальник відділу розгляду  
запитів на публічну інформацію


