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Про розгляд запиту на інформацію

На Ваш запит на інформацію, зареєстрований відділом звернень громадян і 
юридичних осіб Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
за вх. № 075/104 - 26/31 від 02.12.2021 р., стосовно «переліку завідуючих 
кафедр Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка», повідомляємо.

Університет здійснює свою діяльність у суворій відповідності з вимогами 
норм чинного законодавства України щодо взаємодії з громадськістю, захисту 
прав особистості та доступу до публічної інформації на засадах відкритості, 
прозорості і верховенства права.

Згідно з положеннями ратифікованої Україною Конвенції Ради Європи про 
доступ до офіційних документів (ст.6 п.З «Державний орган може надати 
доступ до офіційного документу, вказавши заявнику легкодоступні 
альтернативні джерела») пропонуємо ознайомитися із запитуваною 
інформацією щодо завідуючих кафедр Інституту філології за посиланням: 
Ьйрз://рЬі1о1оеу.кпи.иа/5ІгикШга-іІ‘/каІес1гу/

По суті вашого запиту щодо «зазначення трудового стажу та терміну 
перебування на посаді»: запитувана Вами інформація не належить до 
інформації, яка стосується використання бюджетних коштів, стану довкілля, 
якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і 
загрожують здоров’ю та безпеці громадян. Також за викладеними у запиті 
обставинами відсутні підстави вважати, що запитувана інформація становить 
суспільний інтерес, окрім Вашого особистого інтересу в отриманні такої 
інформації.

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,
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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, чи поширення інформації 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, зокрема статтею 182 Кримінального кодексу України 
встановлено кримінальну відповідальність за порушення недоторканності 
приватного життя.

Нажаль можна констатувати, що наразі існує поширений прийом 
зловживання Законом України «Про доступ до публічної інформації», що 
використовують недобропорядні запитувачі. Зловживання правом за своєю 
правовою природою є суспільно шкідливим діянням і різновидом юридично 
значущої поведінки, що здійснюється, як правило, у межах норм права. 
Потрібно зауважити, що зловживання правом являє собою специфічне 
правопорушення, під час якого особа, здійснюючи надане їй державою право, 
використовує такі способи та форми його реалізації, які завдають шкоду іншим 
суб’єктам права, і ця шкода є набагато більшою, ніж блага, здобуті особою 
внаслідок такого здійснення свого права.

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