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На  № б/н від 20.05.2021 

Антону ВАСИЛЕНКУ 
 

foi+request-86791-e40f150f 

@dostup.pravda.com.ua 
 

Про розгляд запиту  

на публічну інформацію 

 

За результатами розгляду Вашого запиту надається копія припису 

Національного агентства від 16.03.2021 № 32-05/17/21, внесеного директорові 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Олегу 

Топузову щодо усунення порушення вимог ч. 8 ст. 12 Закону України «Про 

запобігання корупції» (далі – Закон).  

Крім того зазначаємо, що Національне агентство відповідно до п. 61 ч. 1  

ст. 11 Закону здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства 

з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності директора 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України  

Топузова О.М.  

Відповідно до ч. 1 ст. 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 Законом.  

Згідно із п.п. 3 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

до публічної інформації з обмеженим доступом відноситься службова інформація.  

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» до службової може належати інформація, що міститься в документах 

суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову 

кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою 

напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій 
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органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному 

обговоренню та/або прийняттю рішень.  

Зазначеному кореспондує й Перелік відомостей, що становлять службову 

інформацію у Національному агентстві з питань запобігання корупції, 

затверджений наказом Голови Національного агентства від 22.08.2016 № 44.  

Зазначеним Переліком передбачено, що до службової інформації слід 

відносити:  

- внутривідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, 

якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Національного агентства або 

здійсненням контрольних функцій Національним агентством, процесом прийняття 

рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 

- задокументовану інформацію, яка створена або отримана Національним 

агентством під час реалізації повноважень, у тому числі з використанням службової 

інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій.  

Крім цього, ст. 6 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, 

ратифікованої Верховною Радою України 18.10.2006, передбачено, що кожна 

Держава-учасниця забезпечує, згідно з основоположними принципами своєї 

правової системи, функціонування органу, який здійснює запобігання корупції за 

допомогою відповідних засобів, та його необхідну незалежність з метою надання 

такому органу можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах свободи 

від будь-якого неналежного впливу.  

Гарантії незалежності Національного агентства також визначені ст. 9 Закону.  

Незалежність Національного агентства від впливу чи втручання у його 

діяльність гарантується спеціальним статусом Національного агентства.  

Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових 

осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в діяльність 

Національного агентства з виконання покладених на нього обов’язків.  

Ураховуючи зазначене, у Національного агентства відсутні правові підстави 

для надання матеріалів, які отримані в межах моніторингу та контролю за 

виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності директора Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України Топузова О.М. 

 

Додаток: на 3 арк. 
 

 

В.о. керівника Управління 

документообігу та контролю              Людмила ГЕРМАНЧУК 
 

 

 
Людмила Дикун 

(044) 200-06-35 
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