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На Ваш запит на отримання публічної інформації від 21 січня 2022 року     
(вх. МОН від 21.01.2022 № ЗПІ-S-82/0-22) Міністерство освіти і науки України в 
межах повноважень повідомляє, що відповідно до частини  першої статті 1 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» 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 цим Законом.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про захист 
персональних даних», цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із 
захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист 
основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на 
невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про захист 
персональних даних», цей Закон поширюється на діяльність з обробки 
персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням 
автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться 
у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням 
неавтоматизованих засобів.

Відповідно до пункту 1 статті 14 Закону України «Про захист 
персональних даних», поширення персональних даних передбачає дії щодо 
передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.

Відповідно до 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних 
даних», поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних 
або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і 
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лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини.

Відповідно до пункту 1 статті 16 Закону України «Про захист 
персональних даних», порядок доступу до персональних даних третіх осіб 
визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних на обробку цих даних, 
наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону. 
Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні 
розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ 
до публічної інформації», крім даних, що отримує від інших органів центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу 
державних виплат. 

Відтак, усі посадові особи Міністерства, які мають доступ до персональних 
даних третіх осіб, дають зобов’язання про нерозголошення персональних даних, 
які їм було довірені або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних 
чи службових обов’язків.
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