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Ваш запит на інформацію від 09.07.2021 щодо надання інформації про
поширення норм Кодексу законів про працю України на військовослужбовців
Служби безпеки України опрацьовано та повідомляється таке.
Відповідно до частини першої статті І 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.
Отже, визначальним для публічної інформації є те, що вона була
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.
З огляду на зміст питань, наведених у запиті, та враховуючи, що
відповідно до законодавчо визначеної компетенції Служба безпеки України не
є суб’єктом видання актів законодавства щодо трудових відносин,
повідомляємо, що запитувана інформація не є заздалегідь готовим
зафіксованим продуктом, адже для надання інформації у запитуваному вигляді
необхідне проведення юридичного аналізу нормативно-правових актів.
Результатом такого аналізу стане створення нового продукту інформації, який
за своєю природою буде фактично роз’ясненням із правових питань.
При цьому частиною другою статті 19 Конституції України визначено,
що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Закону України “Про Службу безпеки України” Служба
безпеки України не наділена повноваженнями щодо надання роз’яснень з
питань, що не належать до її компетенції.
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