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Київською міською прокуратурою розгляйуто Ваш запит від 04.11.2021, 
який надійшов на електронну пошту про надання інформації щодо стану 
досудового розслідування та проведення слідчих дій у кримінальному 
провадженні №62021140010000171. 

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. 

Поряд з цим, статтею 2 вищевказаного закону передбачено, що його дія не 
поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються 
спеціальним законом. 

Порядок отримання відомостей досудового розслідування та права 
сторін кримінального провадження визначено Кримінальним процесуальним 
кодексом України, Статтею 222 КПК України передбачено, що відомості 
досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або 
прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. 

Відповідно п.6 розділу 5 Інструкції про порядок забезпечення доступу до 
публічної інформації в органах прокуратури України, затвердженої наказом 
Генерального прокурора України № 363 від 06.08.2020 інформація, що містить 
відомості досудового розслідування, надається лише з письмового дозволу 
прокурора у визначеному ним обсязі та у порядку, передбаченому 
Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України № 10 від 
29.09.2016 «Про практику застосування адміністративними судами 
законодавства про доступ до публічної інформації» (п. 4.1) встановлено, що 
процесуальні закони (Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс 
адміністративного судочинства України, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення, Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний 
процесуальний кодекс України) регламентують спеціальний порядок доступу 
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(ознайомлення) учасників відповідних процесів до інформації, створеної 
(одержаної) у ході (досудового) судового провадження. 

З урахуванням викладеного, отримання відомостей досудового 
розслідування кримінального провадження не регулюється законодавством з 
доступу до публічної інформації та може бути отримана лише у визначеному 
Кримінальним процесуальним кодексом України порядку. 

На підставі ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржені 
до керівника розпорядника, вищого органу або до суду. 

Начальник відділу 
організації прийому громадян, 
розгляду звернень та запитів ОЛевченко 


