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  Щодо розгляду запиту
           

Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої 
служби Міністерства юстиції України розглянув запит на отримання публічної 
інформації від 18.10.2021 та в межах компетенції повідомляє.

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

публічної інформації» 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 України «Про доступ до 

публічної інформації»).
Згідно з частиною першою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Разом з тим, зміст вказаних у Вашому запиті на отримання публічної 
інформації питань свідчить про необхідність надання інформації щодо виконання 

рішення, який фактично є зверненням.
Одночасно, цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання 

інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а 
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також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним 

законом (частина друга статті 2 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»).

Спеціальним законом, який регулює питання практичної реалізації 
громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи 

державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про 

поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових 

осіб, державних і громадських органів, та який забезпечує громадянам України 

можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для 

впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання 

своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, є Закон України 

«Про звернення громадян».
У зв’язку з викладеним, Ваш запит від 18.10.2021 буде розглянуто відповідно 

до Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон).
Відповідно до частини сьомої статті 5 Закону у зверненні має бути 

зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, 
викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, 
прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником 

(заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути 

зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано 

відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування 

електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не 

вимагається.
Згідно частини першої статті 8 Закону письмове звернення без 

зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, 
з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не 

підлягає. 
В зв’язку з тим, що у Вашому зверненні не зазначено місце проживання 

воно  не відповідає вимогам Закону і розгляду не підлягає.
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