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Про розгляд звернення

Департаментом державної виконавчої служби розглянуто Ваш запит від 

03.08.2021 з приводу отримання інформації та в межах компетенції 
повідомляється.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» (далі – Закон) публічною інформацією визначається 
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.
Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за 

запитами на інформацію (пункт 2 частини першої статті 5 Закону).
Згідно з частиною першою статті 19 Закону запит на інформацію – це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні.
Так, у Департаменті державної виконавчої служи проводиться збір та 

узагальнення інформації стосовно виконання рішень про стягнення аліментів 
по регіону. При цьому, збір та узагальнення інформація про стягнення 
аліментів окремо по місту, району чи відділу державної виконавчої служби 

Департаментом державної виконавчої служби не здійснюється. 
Крім того, питання, зазначене у Вашому запиті на отримання публічної 

інформації питання, стосовно надання інформації про боржників по виконавчих 

провадженнях про стягнення аліментів, свідчить про необхідність надання 
персональної інформації сторін виконавчого провадження.

Водночас, статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних» 

передбачено, що поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі 
відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.
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Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних 

або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і 
лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини.
Додатково роз’яснюється, що відповідно до статті 23 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність 
розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, 
вищого органу або до суду. Оскарження рішень, дії чи бездіяльності 
розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства України.

В.о. директора Департаменту
державної виконавчої служби                                      Юрій ВИШНЕВСЬКИЙ 

Ірина Литвин 486 89 13
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Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» з метою розгляду звернення згідно із законодавством.


