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Шановний Андрію Володимировичу!

На Ваш запит від 27.05.2021, отриманий Секретаріатом Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини (далі – Секретаріат Уповноваженого), 
щодо надання інформації стосовно участі головного спеціаліста Департаменту 

моніторингу рівних прав і свобод Ясюк Ганни Іванівни у розробці 
законопроєктів та проєктів інших нормативно-правових актів за період з 
01.01.2020 по 01.05.2021 повідомляю наступне.

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний 

інтерес, визначено у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі 
– Закон).

Відповідно до статті 1 Закону 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 п’ятою статті 19 Закону запит на інформацію має 

містити, зокрема, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 

документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Водночас у запиті Ви зазначаєте лише про розробку нормативно-

правових актів у сфері прав людини і не конкретизуєте їх будь-якими 

критеріями (зокрема, не вказуєте галузі права, в яких розроблялися 

нормативно-правові акти, їх реєстраційні номери та назви, дати розробки 

тощо), що надало б можливість ідентифікувати необхідну Вам інформацію.
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Крім цього, у відповіді представника Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини від 27.05.2021 № 01.8/247.14/462.13/21/ЗІ зверталась 

Ваша увага на те, що відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» запит на інформацію має містити ім’я (найменування) 
запитувача.

Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із 
прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або 

звичаю національної меншини, до якої вона належить.
Враховуючи наведене вище, Ваш запит на інформацію має містити не 

тільки  власне ім’я та по батькові, а також і Ваше прізвище. 
Оскільки Вами не дотримано вимог статті 19 Закону, на підставі пункту 4 

частини першої статті 22 Закону повідомляю Вам про відмову у наданні 
запитуваної інформації.

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.

Особою, відповідальною за розгляд Вашого запиту, є начальник відділу з 
питань громадянства, прав національних меншин та політичних прав 

Секретаріату Уповноваженого – Круть Володимир Олександрович.

З повагою
Представник Уповноваженого
з дотримання рівних прав і свобод           Віктор ІВАНКЕВИЧ

Круть В.О. 044-2987066


