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Про розгляд запиту на інформацію

У відповідь на Ваш електронний лист, зареєстрований відділом звернень 
громадян і юридичних осіб Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (далі -Університет):

- щодо копій документів із зазначенням сум виплат (зарплата та інші 
виплати) КНУ ім. Т. Шевченка, Гуть Нелі Юріївні за 2017-2018рр. 
щомісячно, вх. №075/58-26/31 від 09.11.2021 р.

Повідомляємо:
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 22 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в 
задоволені запиту у випадку, коли недотримано вимог до запиту на 
інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.

Згідно з частиною п’ятої статті 19 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної 
пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, 
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Повідомляємо, що Вами не було дотримано вимог щодо належним чином 
оформленого запиту передбачених у пункті 1 частини п’ятої статті 19 цього 
Закону.

Відповідно до частини першої статті 28 Цивільного кодексу України 
фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям. Ім'я
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фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного 
імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної 
меншини, до якої вона належить.

Отже, належним чином оформлений запит від фізичної особи вважається 
лише тоді, коли запитувач інформації зазначає не тільки власне ім’я, а й 
прізвище та по батькові.

З огляду на зазначене вище, на підставі пункту 1 частини першої статті 22 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляємо Вам про 
відмову у задоволені Ваших запитів відповідно до порядку, визначеного цим 
Законом.

Також потрібно зауважити, що відповідно до ст. 32 Конституції України, 
ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 
без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З урахуванням зазначених норм, запитувана Вами інформація є 
інформацією про особу, а кожна особа має право знати у період збирання 
інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою 
метою збираються, як ким і з якою метою вони використовуються, передаються 
чи поширюються, крім випадків, встановлених законом {пункт 1 частини 
першої статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Відповідно до вищезазначеного запит повинен мати інформацію з якою 
метою збирається, буде використовуватися, передаватися поширюватися 
запитувана інформація про особу. Розпорядник інформації повинен з’ясувати 
чи настануть для особи, якої стосується інформація, негативні наслідки через 
поширення цієї інформації та має оцінити обставини питання. Чи поширення 
інформації матиме значний негативний вплив, в тому числі розголошення 
завдасть істотної шкоди особі.

Рішення в таких випадках приймається на підставі Трискладового тесту, 
який зобов’язує якомога повніше оцінювати обставини щодо запитуваної 
інформації й тільки дуже вагомі аргументи на користь суспільного інтересу 
(який полягає лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини) можуть бути підставою для розголошення інформації.

Відмова надати інформацію запитувачем щодо мети запитуваної
інформації може свідчити про те, що запитувач є недобросовісним та задумав 
переслідування особи, нанесення шкоди її репутації в тому числі шантаж чи 
інші протиправні дії, які караються згідно кримінально -  процесуального 
законодавства України. Статтею 182 Кримінального кодексу України
встановлено кримінальну відповідальність за порушення недоторканності 
приватного життя.

Також звертаємо увагу, що на нашу електронну адресу від одного 
запитувача в один день надійшло чотири подібних запити: «щодо копій 
документів із зазначенням сум виплат (зарплата та інші виплати)
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КНУ ім. Т. Шевченка», що відрізняються тільки періодом запитуваної 
інформації. Наразі це поширений прийом зловживання Законом України «Про 
доступ до публічної інформації», що використовують недобропорядні 
запитувачі, які намагаються знайти спосіб ухилення від виконання Ст. 21 п.2. 
Закону України «Про доступ до публічної інформації».
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