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___.___. 20__ № _______________________            

На №____________________ від __.__.20__

Віталію ВІТІВУ

Шановний пане Віталію!
 

На Ваше звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини про віднесення до суспільно значимої інформації щодо розгляду 

дисциплінарними органами роботодавця дій працівника, спрямованих               

на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та дискримінації за ознаками 

мови (публікації в соціальних мережах), повідомляємо.

Конституція України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб 

- на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку          

з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя (частина друга, третя статті 34).

У справі № 1-9/2012 щодо офіційного тлумачення положень частин 

другої, третьої статті 34 Конституції України (рішення від 20 січня 2012 року   

№ 2-рп/2012) Конституційний Суд України дійшов висновку, що передбачена 

законами інформація, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, 
пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, посадових або службових повноважень, не є конфіденційною 

інформацією про особу.
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 Законом України «Про доступ до публічної інформації» 

(далі – Закон), відповідно до статті 1 якого 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.

mailto:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86+#w1_8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86+#w1_9


2

Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється 

на принципах: 
1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень; 
2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання 

інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім 

обмежень, встановлених законом; 
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних               

та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, мовних або інших ознак (стаття 4 Закону).
Згідно зі статтею 13 Закону суб’єкти господарювання, які володіють 

інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною 

інформацією), прирівнюються до розпорядників інформації та зобов’язані 
оприлюднювати і надавати відповідну інформацію за запитами.

Відповідно до статей 29, 30 Закону України «Про інформацію» 

інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно 

необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості 
знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. 
Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про 

загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; 
забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про 

можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі 
екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або 

юридичних осіб тощо. Суб’єкти інформаційних відносин звільняються від 

відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд 

встановить, що ця інформація є суспільно необхідною.
Європейський суд з прав людини у справі Magyar Helsinki Bizottság           

v. Hungary зазначив, що питання чи є відмова у доступі до інформації 
втручанням у право і в якій мірі, має бути оцінено в кожному окремому 

випадку з урахуванням його конкретних обставин. 
Для такої оцінки відповідними є чотири критерії: 
1) мета інформаційного запиту; 
2) характер/природа запитуваної інформації; 
3) особлива роль шукача/запитувача інформації в «отриманні та передачі» 

інформації суспільству; 
4) чи запитувана інформація є готовою та доступною. 
Інформація, дані чи документи, до яких запитується доступ, мають,          

як правило, відповідати критерію суспільного інтересу для того, щоб викликати 

необхідність її розкриття згідно з Конвенцією про захист прав людини                 

і основоположних свобод. 
Така необхідність може існувати там, де, окрім іншого, розкриття 

інформації забезпечує прозорість ведення державних справ або питань, які 
становлять інтерес для суспільства в цілому, і завдяки чому дозволяється участь 

суспільства в цілому у державних справах. 
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Суспільний інтерес належить до питань, які впливають на суспільство 

настільки, що воно може законним чином цікавитись ними, які привертають 

його увагу або які стосуються його в значній мірі, особливо коли вони мають 

вплив на добробут громадян або життя суспільства/громади. 
Це також стосується питань, які можуть призвести до значних суперечок, 

стосуються важливих соціальних питань або проблеми, до якої суспільство має 

інтерес чи про яку має бути поінформованим. 
Суспільний інтерес не може бути звужено до жаги суспільства                 

на інформацію про приватне життя інших осіб. Важливим аспектом                      

є те, чи особа-запитувач інформації робить це з метою інформування 

суспільства. 
Отже, визначення того, що може бути предметом суспільного інтересу, 

буде залежати від обставин кожної справи. 

З повагою
Представник Уповноваженого 

з дотримання рівних прав і свобод                                  Віктор  ІВАНКЕВИЧ 

Ясюк Г., 044 298 70 66


