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Про розгляд запиту на інформацію 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне 

агентство) розглянуло Ваш запит та повідомляє. 

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, 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 частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» (далі – Закон), 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. 

Згідно з частиною першою статті 19 Закону, запит на інформацію − це прохання 

особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 

володінні. 

Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має 

містити, крім іншого, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 

документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.  

Відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України  

від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними судами 

законодавства про доступ до публічної інформації» не є інформаційним запитом 
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звернення, для відповіді на яке необхідно створити інформацію, крім випадків, коли 

розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею 

володіти (пункт 1 частини першої статті 22 Закону «Про доступ до публічної 

інформації»). 

Суттєвою ознакою публічної інформації у сенсі Закону є її попередня фіксація. 

Тобто цей закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не 

вимагає у відповідь на запит її створювати. 

Таким чином, інформація, що не відповідає критеріям «відображеності» та 

«задокументованості», не підпадає під ознаки публічної.  

Зважаючи на право запитувача вказати у запиті на інформацію лише її загальний 

опис слід зауважити, що такий опис має бути достатньо точним, що надасть змогу 

ідентифікувати необхідну запитувачу інформацію та надати її продовж терміну 

визначеного Законом. 

Зі змісту Вашого запиту не вбачається за можливе ідентифікувати склад якої 

конкурсної комісії (на заняття посад державної служби), а також копію якого наказу 

про склад конкурсної комісії (на заняття посад державної служби) та за який рік, 

розпорядником якого є Національне агентство, Вас цікавить. 

Водночас, пунктом 6 статті 14 Закону передбачено, що розпорядники інформації 

зобов’язані  надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а 

також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації. 

Враховуючи зазначене повідомляємо, що Ваш запит може бути повторно 

вивчений на предмет задоволення за умови надання уточнюючої інформації яка саме 

публічна інформація, розпорядником якої є Національне агентство, Вас цікавить.  
 

 

В.о. керівника Управління   

документообігу та контролю                                                       Юлія НОВІКОВА 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Катерина Дроботун  

(044) 200-06-35 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n182

