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Щодо надання інформації

Міністерство юстиції України розглянуло запит від 23.06.2021
(вх. № ПІ-ЮР-508-21 від 25.06.2021) (далі – Запит) та в межах компетенції
повідомляє.

Відповідно до 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
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.

Частиною першою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію –
це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію,
що знаходиться у його володінні.

Важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація на
матеріальному носії. Закон регулює відносини щодо доступу до інформації,
яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати інформацію (у тому
числі роз’яснювати законодавство, створювати довідки тощо).

Так, для задоволення Запиту необхідно надати роз’яснення законодавства,
а відтак розгляд Запиту регулюється у порядку, визначеному Законом України
«Про звернення громадян».

Разом з тим, повідомляємо, що на порушені Вами в Запиті питання
Міністерством юстиції України вже було надано вичерпну відповідь, про що
Вас повідомлено листом № 9194/18501-33-21/19.3.2 від 22.06.2021 (копія листа
додається).

Також інформуємо, що відповідно до статті 23 Закону рішення, дії чи
бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника
розпорядника, вищого органу або суду.
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Водночас повідомляємо, листи Міністерства юстиції України не
встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Надія Капустіна 233 65 08

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із
законодавством


