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Ваш запит щодо надання інформації про перелік вакантних та тимчасово 
вакантних посад прокурорів у Вінницькій спеціалізованій прокуратурі у 
військовій та оборонній сфері та з інших питань розглянуто.

Роз’яснюємо, що відповідно до статті 1 Закону України від 13.01.2011 
№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» публічною є 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.

Відтак, визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Закон не передбачає надання роз’яснень законодавства, висловлення 
правової позиції та надання іншої інформації, якщо вона попередньо не 
зафіксована на носіях інформації.

Крім цього зазначаємо, що питання призначення, звільнення прокурорів, 
ведення переліку вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів у 
Вінницькій спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері 
віднесено до повноважень керівника обласної прокуратури, у зв’язку з чим, 
відповідно до вимог частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», Ваш запит направлено до Спеціалізованої прокуратури у 
військовій та оборонній сфері Центрального регіону для розгляду в межах 
компетенції.

Згідно зі ст. 38 Закону України «Про прокуратуру» прокурор може бути 
переведений за його згодою до іншого органу прокуратури, у тому числі вищого 
рівня, на вакантну або тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу 
прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу, порядок 
проведення якого визначається відповідним органом, що здійснює 
дисциплінарне провадження.

З урахуванням викладеного Ваш запит спрямовано до відповідного органу, 
що здійснює дисциплінарне провадження для розгляду в межах компетенції.

Офіс і енерального прокурора 
№27/3-5104БИХ-21 від 09.12.2021



У разі незгоди з відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно до статті 23 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» керівництву Офісу 
Генерального прокурора або до суду.

Начальник відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію


