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Про розгляд запиту на інформацію

На Ваш запит на інформацію від 02.12.2021 р., зареєстрований відділом 
звернень громадян і юридичних осіб Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (далі -  Університет) за вх. № 075/116-26/31, стосовно 
надання «копій документів із зазначенням сум виплат (зарплата та інші виплати) 
КНУ ім. Т. Шевченка Саленко Ірині Володимирівні у 2020-2021 році» 
повідомляємо.

При виконанні статутних завдань Університет здійснює свою діяльність у 
суворій відповідності з вимогами норм законодавства України про інформацію, 
про доступ до публічної інформації та про звернення громадян на засадах 
відкритості, прозорості і верховенства права.

В АСУ у Постанові пленуму №10 «Про практику застосування 
адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» 
роз’яснив особливості застосування не тільки власне Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» (далі - Закон), а й загального законодавства, що 
регулює порядок доступу до специфічної інформації різних категорій. 
Відповідно до ч. ч. 1 - 2  ст. 13 Закону публічною інформацією є:

1) уся інформація, що перебуває у володінні суб’єктів владних 
повноважень;
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2) інформація про використання бюджетних коштів юридичними 
особами, що фінансуються з бюджету;

3) інформація про виконання особами делегованих повноважень суб’єктів 
владних повноважень;

4) інформація про умови постачання товарів, послуг і цін на них (щодо 
суб’єктів господарювання, які домінують на ринку, наділені спеціальними або 
виключними правами, є природними монополіями);

5) інформація про стан навколишнього середовища, якість харчових 
продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища 
та інші надзвичайні події, які загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

6) інша інформація, що становить суспільний інтерес (суспільно 
необхідна інформація).

Саленко І. В. не є суб’єктом публічного права, не виконує владних 
повноважень, не є публічною особою, не виконує делегованих повноважень 
суб’єктів владних повноважень, не має відношення до суб’єктів господарювання 
тощо.

Потрібно зазначити, що Університетом вже були отримані абсолютно 
ідентичні запити на інформацію стосовно виплат Саленко І. В. від ГО «Червоний 
Губер» та невідомого запитувача, який назвався «Володимир» всупереч нормам 
частини першої статті 28 Цивільного кодексу України, що може свідчити про те, 
що справжньою метою «запитувачів» є не отримання суспільно значущої 
інформації, не задоволення інтересів громади у проведенні дискусій із питань 
загального інтересу, а «зведення рахунків», переслідування особи, нанесення 
шкоди її діловій репутації тощо, а запит спрямований на отримання 
конфіденційної інформації та персональних даних Саленко І.В.

Згідно ст.7 Закону запитувана інформація має ознаки конфіденційної: 
«Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може 
поширюватися у  визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 
передбачених ними умов... Розпорядники інформації, визначені частиною 
першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, 
можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до 
інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини», а отже згідно з ч.І ст.6 
Закону це інформація з обмеженим доступом.

Статтею 8 Конвенції Ради Європи про захист прав людини і 
основоположних свобод та Протоколів до неї, що були ратифіковані Україною, 
встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного 
життя, до свого житла і кореспонденції. Статтею 32 Конституції України 
передбачено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне
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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.

Відповідно до роз’яснення Мінюсту «персональні дані працівника, які 
містяться в паспорті або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці, 
документі про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документі про стан здоров’я 
та інших документах, які він подав при укладенні трудового договору, 
обробляються володільцем бази персональних даних на підставі статті 24 
Кодексу законів про працю України виключно для здійснення повноважень 
володільця бази персональних даних у сфері правовідносин, які виникли в нього 
з працівником на підставі трудового договору (контракту). Таким чином, 
інформація про найманих працівників є базою персональних даних, оскільки 
особові справи, трудові книжки, копії паспортів, документів про освіту 
зберігаються та обробляються роботодавцем».

В Україні правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою 
персональних даних, регулює Закон України «Про захист персональних даних», 
який спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і 
громадянина. Лише обробка, що відповідає його положенням, розглядатиметься 
як така, що відповідає принципу законності.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» 
суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо 
доступу до персональних даних володільцю персональних даних.

У запиті зазначаються:
1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) 

і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для 
фізичної особи - заявника);

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, 
посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження 
того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для 
юридичної особи - заявника);

3) прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу 
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, 
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

5) перелік персональних даних, що запитуються;
6) мета та/або правові підстави для запиту.
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З огляду на зазначене, враховуючи вимоги статті 16 Закону, має бути 
вказано конкретну мету запиту та/або зазначено правові підстави для отримання 
запитуваної інформації.

Застосування трискладового тесту дозволяє дійти висновку, що суспільний 
інтерес до запитуваної інформації не може переважати шкідливі наслідки в 
частині захисту репутації та інших прав Саленко І.В., які можуть бути завдані 
розголошенням інформації.

На підставі норм чинного законодавства, викладених вище, Університет 
відмовляє у наданні запитуваної інформації.

Відповідно до ст. 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 
або суду.

Проректорка 
з науково-педагогічної роботи 
(зв’язки з громадськістю) Олена ДОБРЖАНСЬКА

08.12.2021 р.

Вик.: Негреєва І.; тел..: (044)239 3329


