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Щодо надання інформації

Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції          
(м. Київ) розглянуто Ваш інформаційний запит від 10.01.2022 (далі – Запит), 
зареєстрований Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства 

юстиції (м. Київ) 10.01.2022 за вх. №ПІ-В-11-13/19, щодо надання переліку 

обласних структурних утворень політичних партій зареєстрованих на території 
Київської області станом на 10.01.2022 та повідомляємо наступне. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.
Частина перша статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» передбачає, що 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, або яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної 
інформації».

Абзацом першим частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» передбачено, що право на доступ до публічної 
інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації 
надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

Частиною першою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» визначено, що запит на інформацію – це прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 

володінні. 
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Відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними 

судами законодавства про доступ до публічної інформації» передбачено, що 

визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників інформації.

Звертаємо увагу, що запитувана інформація не є предметом правового 

регулювання Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки 

Запит містить прохання надати перелік обласних структурних утворень 

політичних партій зареєстрованих на території Київської області станом на 

10.01.2022, створення якої потребує виконання спеціальних дій, спрямованих 

на створення такої інформації шляхом узагальнення, аналітичної обробки 

даних, а отже не є публічною інформацією, яка знаходиться у володінні 
Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), у 

розумінні частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації».

З огляду на вищезазначене Запит розглянуто в повному обсязі та в 

порядку встановленому Законом України «Про звернення громадян».
Разом з тим, надаємо перелік обласних структурних утворень політичних 

партій зареєстрованих на території Київської області станом на 10.01.2022, 

згідно з додатком.
Додатково повідомляємо, що відповідно до статті 23 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність 

розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, 
вищого органу або суду.

Додаток: на 9 арк. в 1 прим.
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