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Київською міською прокуратурою розглянуто Ваш запит від 30.06.2021 
щодо надання роз'яснення вимог чинного законодавства стосовно можливої 
відповідальності директора школи у разі здачі в оренду футбольного поля. 

Роз'яснюю, що статтями 1,19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» визначено, що 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. Запит на 
інформацію це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні. 

З урахуванням викладеного, вищевказаний закон регулює порядок 
отримання публічної інформації, яка на момент подачі запиту була створена та 
задокументована в процесі виконання розпорядником інформації своїх 
повноважень, передбачених чинним законодавством. Надання будь-яких 
роз'ясень вимог чинного законодавства вказаний закон не передбачає. 

Поряд з цим, зазначене не відноситься до функцій органів прокуратури, 
визначених ст. 2 Закону України «Про прокуратуру», якою передбачено , що на 
прокуратуру покладаються функції підтримання державного обвинувачення в 
суді; представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 
визначених цим Законом; нагляду за додержанням законів органами, що 
провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Г* 

Таким чином, надання роз'яснень вимог чинного законодавства не 
віднесено до компетенції органів прокуратури. 

Відповідно ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту, якщо він не 

Київська міська прокуратурі 
№27-2607ВИХ-21 від 

05.07.2021 



„олодіе і не зобов'язаний ^ - Я Й Г 
законодавством, ^ з ^ Ж ^ ^ а Д» публічної інформації» 

* " й Т б е з ^ ь н і ^ о ї ш р д а и к а шформації можуть бути оскаржен, 
Гкерівника розпорядника, вищого органу або до суду. 
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