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Шановний пане Артеме!

За результатами розгляду Вашого запиту, що 22.04.2021 надійшов до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений), 
з проханням надати роз’яснення щодо можливості використання інформації, яка 

міститься у свідоцтві про смерть, повідомляю.
Перш за все зазначу, що відповідно до 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, визначених цим 

Законом.
Надання відповіді на звернення громадянина до Уповноваженого, яке, 

зокрема, стосується надання рекомендацій щодо практичного застосування 

законодавства, вимагає створення інформації шляхом підготовки роз’яснення, 
а тому таке звернення підлягає розгляду відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян».
У статті 5 Закону України «Про звернення громадян» зазначено, що письмове 

звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного 

органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої 
оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути 

надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення).
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має 

бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, 
викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, 
прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником 

(заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути 

зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано 

відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
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У зв’язку з цим звертаю увагу, що електронне звернення повинно відповідати 

вимогам статті 5 Закону України «Про звернення громадян» та містити, серед 

іншого, місце проживання громадянина та підпис заявника (заявників). Електронне 

звернення може бути виготовлене у вигляді сканованої копії/фотокопії. 
Водночас вважаю за потрібне повідомити таке.
Згідно зі статтями 2 та 5 Закону України «Про захист персональних даних» 

(далі – Закон) об’єктами захисту відповідно до цього Закону є персональні дані, які 
визначені як відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Загальні вимоги до обробки персональних даних визначено статтею 6 Закону. 

Зокрема, обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних 

цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, 
передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Людина як учасник цивільних відносин, відповідно до статті 24 Цивільного 

кодексу України, вважається фізичною особою. Цивільна правоздатність фізичної 
особи, тобто здатність мати цивільні права та обов’язки, виникає у момент її 
народження і припиняється у момент її смерті (стаття 25 Цивільного кодексу 

України).
Виходячи з поняття персональних даних та положень Цивільного кодексу 

України, інформація про померлу особу не є її персональними даними. 
Водночас наголошую, що статтею 7 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу» передбачено, що держава гарантує конфіденційність інформації 
про померлого. Надання такої інформації здійснюється відповідно до Закону 

України «Про інформацію».
Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію», кожен має право на 

інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, 
свобод і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати 

громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, 
свободи та законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Надати більш детальні/конкретні рекомендації щодо практичного 

застосування законодавства наразі немає можливості, оскільки у Вашому зверненні 
міститься обмежена кількість інформації. 

Принагідно наголошую, що дане роз’яснення має рекомендаційний характер. 
У разі незгоди з наданою відповіддю Ви маєте право оскаржити її у порядку, 
визначеному статтею 16 Закону України «Про звернення громадян».

З повагою
Представник Уповноваженого 

у сфері захисту персональних даних                         Інна БЕРНАЗЮК


