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Шановна пані Велентино!

НАДС у межах повноважень розглянуло Ваш запит від 10 серпня
2021 року, надісланий листом Державної служби України з питань праці 
№ 5337/3.1/4.1-ЗВ-21 від 12 серпня 2021 року, та повідомляє.

Публічна інформація, відповідно до положень частини першої статті 1 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), – 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 вказаним Законом.

Як вбачається з аналізу згаданої правової норми, визначальним для публічної 
інформації є те, щоб вона була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, 
отриманим або створеним лише суб’єктом владних повноважень у процесі 
виконання своїх обов’язків. 

Прохання надати роз’яснення та відповіді на питання, тлумачення чи 

юридичну консультацію не може вважатися запитом на публічну інформацію.
Ваш запит стосовно надання відповіді на поставлене питання за своїм змістом 

та суттю є зверненням, тому згідно з вимогами частини другої статті 2 Закону має 
розглядатись у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

З огляду на це, керуючись положеннями частини третьої статті 13 Закону 

України «Про державну службу», статті 20 Закону України «Про звернення 

громадян», інформуємо, що відповідь у межах повноважень НАДС буде надана Вам 

в установлений законодавством термін.
Одночасно інформуємо, що відповідно до частини першої статті 23 Закону 

рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до 

керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 

здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
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