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Київською міською прокуратурою розглянуто Ваш запит від 17.08.2021, 
який надійшов з Київської обласної прокуратури, в частині дій окремих 
посадових осіб, блокування інформаційного ресурсу, а також з інших питань.

Роз’яснюю, що відповідно ст.ст. 1, 19 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. Запит на 
інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні.

З урахування^ викладеного, публічною є інформація, яка на момент 
подачі запиту була створена та задокументована в результаті виконання своїх 
повноважень, визначених чинним законодавством.

Враховуючи, що відповідно ст. 2 вищевказаного Закону передбачено, що 
дія закону не поширюється на відносини в сфері звернень громадян, які 
регулюються спеціальним законом.

Відповідно п.7 розділу 5 Інструкції про порядок забезпечення доступу 
до публічної інформації в органах прокуратури України, затвердженої наказом 
Генерального прокурора № 363 від 06.08.2020 запити, які за своїм змістом є 
зверненнями, реєструються у порядку, визначеному Законом України «Про 
звернення громадян».

Пунктом 3.4 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 
України № 10 від 29.09.2020 «Про практику застосування адміністративними 
судами законодавства про доступ до публічної інформації» визначено, що 
статтею 40 Конституції України закріплено право особи на звернення до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і 
службових осіб цих органів. Деталізацію наведене право отримало у Законі 
України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР "Про звернення громадян" (далі 
- Закон № 393/96-ВР). Відносини з розгляду звернень громадян є основним і 
єдиним предметом регулювання ц,ього Закону. Тому він є спеціальним у цій 
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сфері, але ним не вичерпується поняття "спеціальний закон", що вживається у 
частині другій статті 2 Закону № 2939-VI.

Одержавши запит на інформацію, який подано згідно із Законом № 2939- 
VI, проте який за своїм змістом є зверненням громадянина відповідно до 
Закону № 393/96-ВР, розпорядник інформації повинен відмовити у 
задоволенні такого запиту через невідповідність його предмета вимогам 
закону (пункт 2 частини п'ятої статті 19, пункт 4 частини першої статті 22 
Закону № 2939-VI), та з урахуванням принципів добросовісності і 
розсудливості розглянути запит за Законом № 393/96-ВР. При цьому 
запитувача повинно бути повідомлено у п'ятиденний строк про те, що його 
запит на інформацію буде розглядатися як звернення відповідно до Закону № 
393/96-ВР.

У разі якщо запит на інформацію, який подано згідно із Законом № 2939- 
VI, за своїм змістом поєднує предмет регулювання Закону № 393/96-ВР та 
Закону № 2939-VI, то такий "запит-звернення" повинен розглядатися у 
відповідних частинах у строк та порядок, передбачені відповідними законами. 
При цьому розпорядник у п'ятиденний строк повинен відповісти по суті 
запиту, а також повідомити запитувача, що решта питань розглядатимуться як 
звернення згідно із Законом № 393/96-ВР.

Ураховуючи вищевикладене, та те, що Ваш запит стосується дій 
окремих посадових осіб, блокування інформаційного ресурсу, а також інших 
питань, його зареєстровано в інформаційній системі «Система електронного 
документообігу органів прокуратури України» за № 59626-21 від 02.09.2021, 
передано до відповідного структурного підрозділу та буде ним розглянуто 
відповідно Закону України «Про звернення громадян». Про результати 
розгляду запиту Вас буде проінформовано у визначені законом строк та 
порядок.

Одночасно роз’яснюю, що у разі незгоди з отриманою відповіддю Ви, 
відповідно ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» маєте 
право оскаржити її до керівника розпорядника, вищого органу або до суду.

Виконувач обов’язків начальника 
відділу організації прийому громадян, 
розгляду звернень та запитів Л.Григоренко


