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АНОТАЦІЯ 

 

 

Кадникова Г.В. Правовий режим доступу до публічної інформації : 

адміністративно-правовий аспект. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2019.  

У роботі встановлено особливості реалізації адміністративно-правового 

режиму доступу до публічної інформації. 

Встановлено, що до сутнісних характеристик інформації відноситься її 

повнота, своєчасність оприлюднення, об’єктивність та достовірність, 

суспільна корисність та цінність. З’ясовано, що в сучасних умовах 

відбувається трансформація категорії правового режиму, яка з виключно 

політико-правової конструкції набуває юридичних ознак, що дозволяє 

забезпечити реалізацію особливостей правового регулювання відповідної 

категорії суспільних відносин. 

Визначено, що особливістю відкритих даних як форми публічної 

інформації є можливість їх поширення без погодження з розпорядником 

таких відомостей, при цьому наголошено, що за допомогою відкритих даних 

допускається створення нових реєстрів, що можуть використовуватись як з 

метою задоволення цілей, що стоять перед створювачем баз даних (тобто для 

внутрішнього використання та організації діяльності суб’єкта), так і з метою 

отримання прибутку чи задоволення інших цілей (зовнішнє використання 

відкритих даних). 

Визначено методологічні засади дослідження правового режиму 

доступу до публічної інформації. Охарактеризовано нормативно-правові 
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засади режиму доступу до публічної інформації. Встановлено особливості 

здійснення адміністративних процедур як елементу правового режиму 

доступу до публічної інформації. Охарактеризовано підстави та особливості 

застосування адміністративної відповідальності за порушення законодавства 

у сфері обігу публічної інформації. 

До проблем нормативно-правового регулювання забезпечення доступу 

до публічної інформації віднесено : недостатня правова регламентація 

відповідальності службовців за порушення стандартів забезпечення права 

громадян на інформацію і, як наслідок, підміна законодавчої регламентації 

підзаконними нормативними актами; неузгодженість норм підзаконних 

правових актів з нормами законів України в цій сфері; відсутність належної 

систематизації нормативно-правових актів, що ускладнює їх ефективне 

застосування.  

Визначено, що в сучасних умовах в Україні відбувається поступовий 

процес імплементації норм інформаційного законодавства країн 

Європейського Союзу, що вимагає в подальшому забезпечення 

функціонування організаційно-правового механізму реалізації доступу до 

публічної інформації як гарантії відкритості та прозорості здійснення 

державної влади. Обґрунтовано доцільність активізації процесів із 

систематизації інформаційного законодавства, результатом якого має стати 

розробка та прийняття Інформаційного кодексу України. 

Визначено, що доступ до публічної інформації реалізується в активній 

та пасивних формах. Підкреслено, що активна форма доступу полягає у 

здійсненні заінтересованої особи певних дій, спрямованих на забезпечення 

задоволення її інформаційних потреб шляхом подання звернення, запиту чи 

скарги. Наголошено, що пасивна форма доступу до публічної інформації 

реалізується шляхом ознайомлення з нею через офіційні інтернет-сторінки 

органів публічного управління. 

Обґрунтовано, що необхідним є законодавче визначення категорії 

«публічного інтересу» як критерію, що має бути основою для застосування 
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обмежень у доступі до інформації про діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів публічного управління. 

З метою забезпечення ефективності адміністративно-правового 

механізму захисту права на доступ до публічної інформації охарактеризовано 

його складові та стадії реалізації. 

Стадіями реалізації адміністративних процедур із забезпечення доступу 

до публічної інформації визначено : 1) подання особою заяви та прийняття її 

до розгляду уповноваженим суб’єктом щодо доступу до публічної 

інформації; 2) стадія дослідження й оцінка отриманих документів, які 

додаються до заяви; 3) стадія винесення рішення з надання публічної 

інформації заінтересованій особі у визначеній у запиті формі. 

Факультативною стадією надання доступу до публічної інформації є 

оскарження рішень суб’єктів владних повноважень у адміністративному 

порядку чи у порядку адміністративного судочинства. Підставами 

оскарження є ненадання відповіді на інформаційний запит, а також надання 

неповної відповіді на інформаційний запит. Гарантування належної реалізації 

адміністративно-правового механізму захисту права на доступ до публічної 

інформації є запорукою здійснення на належному рівні громадського 

контролю, що сприятиме забезпеченню прозорості та відкритості діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Визначено, що ознаками адміністративних процедур у сфері доступу до 

публічної інформації є : наявність публічного інтересу, що має 

забезпечується через офіційне її оприлюднення шляхом поширення за 

допомогою офіційних друкованих мас-медіа; розміщення інформації на 

єдиному державному веб-порталі відкритих даних, доступ до яких 

здійснюється без наявності спеціальних запитів; на інформаційних стендах 

суб’єктів владних повноважень та інших уповноважених суб’єктів (в тому 

числі і суб’єктів господарювання); реалізація заходів захисту персональних 

даних особи; доцільність визначення особливостей обігу електронних 

реєстрів відкритих даних. 



5 
 

Обґрунтовано необхідність відокремлення норму про недотримання  

законодавства про доступ до публічної інформації із посиленням 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у цій сфері.  

З’ясовано, що причинами неоднозначності судової практики з розгляду 

та вирішення інформаційних спорів у порядку адміністративного 

судочинства є колізійне тлумачення таких категорій, як «суспільно необхідна 

інформація», «неповна інформація», «повна інформація», «відкриті дані» 

тощо. Крім того наголошено, що ускладнення судових процесів з розгляду та 

вирішення адміністративних спорів у сфері публічної інформації 

пов’язується з повільним процесом систематизації чинного інформаційного 

законодавства, в наслідок чого чинними є численна кількість нормативно-

правових актів, що один одного не доповнюють, а швидше протирічать і 

створюють перепони для їх реалізації. 

З’ясовано, що законодавство зарубіжних країн та міжнародних 

організацій містить принципи вільного доступу до публічної інформації та 

визначають її межі, які реалізуються більшою чи меншою мірою в їх 

інформаційному, адміністративно-деліктному та процесуальному 

законодавстві. 

З врахуванням досвіду зарубіжних країн та міжнародних принципів 

доступу до публічної інформації, обґрунтовано доцільність доповнення ч. 1 

ст. 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» пунктом 

четвертим, де встановити підходи до реалізації принципу оперативного 

надання інформації на інформаційні запити; пунктом п’ятим, де закріпити 

принцип обов’язкового оприлюднення публічної функціональної інформації 

про органи публічної влади, включаючи інформацію про кошти, цілі, 

перевірені рахунки, стандарти, досягнення їх діяльності тощо; пунктом 

шостим, де визначити принцип  двосторонньої інтерактивної взаємодії, що 

полягає у забезпеченні інтерактивного спілкування публічних органів з 

запитувачами публічної інформації представниками громадських організацій, 
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адвокатами, громадянами та іншими особами із можливістю їх електронної 

ідентифікації. 

Автором висвітлено національний досвід регулювання розгляду і 

вирішення адміністративних справ у сфері доступу до публічної інформації 

та проведено порівняння з проаналізованим досвідом зарубіжного та 

міжнародного законодавства в частині регулювання відповідних 

правовідносин, визначено недоліки чинного законодавства України, 

вироблено конкретні пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. 

Обґрунтовано, що подоланню проблем доступу до публічної інформації 

має сприяти вирішення зазначених вище проблем шляхом : 1) законодавчого 

визначення критеріїв допустимості обмеження доступу до відповідної 

інформації; 2) встановлення підстави усунення зловживання правом на 

подання інформаційних запитів обмежити можливу кількість подання запитів 

від однієї особи, що має здійснюватися за допомогою ведення електронного 

реєстру запитувачів; 3) встановлення як підстави відмови у наданні публічної 

інформації факту повторного звернення запитувача з одного і того ж 

питання. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-

правовий режим, відкриті дані, доступ, інформація з обмеженим доступом, 

публічна інформація. 

 

Kadnikova A. V. Legal regime of access to public information: 

administrative and legal aspect. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a 

specialization in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 

informational law. – Zaporizhzhнa National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The paper establishes peculiarities of the implementation of the 

administrative and legal regime of access to public information.  

It is established that essential characteristics of information include its 

exhaustiveness, timeliness of presentation, objectivity and reliability, public utility 
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and value. The research finds out that in the context of modern conditions there is a 

transformation of the category of the legal regime being exclusively political-legal 

construction requires legal features that allow ensuring implementation of features 

of legal regulation of a relevant category of public relations.  

It is marked that a peculiarity of open data as a form of public information is 

an option to distribute it without reconciliation with information administrator. In 

addition, it is stressed on the fact that open data allows to create new registries 

which can be used both with the aim to meet the goals of the database producer 

(that is, for internal use and organization of the entity’s activities) and to make a 

profit or fulfillment of other purposes (external use of open data). 

It is determined methodological principles of the study of legal regime of 

access to public information. The dissertation characterizes the regulatory 

framework of the regime of access to public information. It is established special 

aspects of realising administrative procedures as an element of the legal regime of 

access to public information. The grounds and peculiarities of administrative 

liability for violating the legislation in the sphere of public information circulation 

are characterized.  

Challenges of the legal and regulatory framework of ensuring access to 

public information include a lack of legal regulation of servants’ liability for 

violation of the standards of protecting the civil right to information which causes 

substitution of legislative regulation with subordinate legislation; inconsistency of 

the norms of bylaws with the norms of laws of Ukraine in the sphere under 

consideration; lack of relevant systematization of regulatory legal acts that 

complicates their effective application. 

The paper states that under modern conditions a gradual process of 

implementation of the norms of information legislation of countries of the 

European Union takes place in Ukraine that requires a further ensuring of the 

functioning of organizational-legal mechanism for realisation of access to public 

information as a guarantee of openness and transparency of exercising state 

authority. It is justified the expediency to activate the processes for systemizing 
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information legislation which should result in the development and adoption of 

Information Code of Ukraine.  

It is determined that access to public information is realized in active and 

passive forms. The dissertation emphasizes that an active form of access involves 

performing certain actions of an interested person aimed at satisfying his/her 

information needs by submitting an application, a request or a complaint. It was 

stressed that a passive form of access to public information is realized through 

familiarization with it through official websites of public administration bodies. 

It is substantiated that there is a need in the legislative definition for the 

category “public interest” as a criterion, which should be the basis for applying 

restrictions on access to information about the activities of state and local self-

government bodies, as well as other subjects of public administration. 

With a view of ensuring the effectiveness of the administrative and legal 

mechanism for protecting the right to access public information, its components 

and stages of implementation are described. 

Stages of the implementation of administrative procedures on ensuring access 

to public information are defined as follows: 1) application submission by the 

person and its admission for consideration by the authorized entity regarding 

access to public information; 2) stage of examination and evaluation of obtained 

documents which are attached to the application; 3) stage of rendering a decision 

concerning the provision of public information for the interested person in the form 

specified in the request. An optional stage of granting access to public information 

is the appeal of decisions of authority under administrative procedure or 

administrative proceedings. The grounds of appeal are the failure to give feedback 

to information request, as well as incomplete feedback to information request. 

Guaranteeing of the adequate implementation of the administrative-legal 

mechanism of protection of the right to access public information is a key for 

exercising public control up to scratch that will contribute to ensuring of 

transparency and openness of the activities of state and local self-government 

authorities.  
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It is determined that the features of administrative procedures in the area of 

access to public information are the availability of public interest, which should be 

ensured through its official disclosure by disseminating with the help of official 

printed mass media; information posting on a unified state web-portal of open data 

which is accessible without special requests; on information stands of the entities 

of power authorities and other authorized entities (including economic entities); 

realization of measures for personal data protection; the expediency of identifying 

the features of the circulation of electronic registries of open data. 

The necessity of separating the norm on non-compliance with the legislation 

on access to public information intensifying administrative responsibility for the 

commission of offenses in this area is substantiated. 

It is found out that the grounds of equivocation of judicial practice in 

considering and deciding administrative disputes under the administrative 

procedure is a contradictory interpretation of such categories as “socially necessary 

information”, “incomplete information”, “complete information”, “open data”, etc. 

In addition, it is stressed that complication of judicial processes on reviewing and 

settling administrative disputes in the area of public information is associated with 

a slow process of systematization of the current information legislation that results 

in a large number of normative legal acts in effect which do not complement each 

other, but rather contradict and create barriers for their realization. 

It is found out that the legislation of foreign countries and international 

organisations includes the principles of free access to public information and 

identifies its boundaries which are realized in their information, administrative-tort 

and procedural legislation to a greater or lesser extent. 

Taking into account the experience of foreign countries and the international 

principles of access to public information, it is justified the expediency to 

supplement p. 1 of Art. 4 of the Law of Ukraine “On Access to Public 

Information” with paragraph 4 where approaches to the implementation of the 

principle of operational reporting of data to information requests should be 

established; by paragraph five with the consolidated principle of mandatory 
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disclosure of public functional information about public authorities, including 

information on funds, goals, checked accounts, standards, achievement of their 

activities, etc.; by the sixth paragraph with the determined principle of bilateral 

interactive interaction, which is to provide interactive communication of public 

bodies with public information requesters, representatives of public organizations, 

lawyers, citizens and other persons with the possibility of their electronic 

identification. 

The author covers the national experience in regulating considering and 

solving administrative cases in the sphere of access to public information and 

makes a comparison with the analyzed experience of foreign and international 

legislation in terms of regulating relevant legal relations, identifies deficiencies of 

the current legislation of Ukraine and elaborates specific proposals for improving 

the current legislation. 

It is substantiated that the solution of the above problems should contribute to 

overcoming problems of access to public information by virtue of: 1) legislative 

definition of the criteria for the permissibility of limiting access to relevant 

information; 2) establishment of the grounds for eliminating the abuse of the right 

to submit information requests to limit the possible number of requests from one 

person that should be carried out through the maintenance of  requesters electronic 

register; 3) establishment of the fact of re-requesting of the applicant concerning 

the same issue as a reason to refuse to provide public information. 

Key words: administrative responsibility, administrative and legal regime, 

open data, access, restricted information, public information. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Збільшення обсягів інформації вимагає 

запровадження ефективного механізму правового регулювання суспільних 

відносин у сфері обігу інформації, що відповідає вимогам сучасності. 

Належний рівень забезпечення реалізації права на інформацію є однією з 

ознак демократичної держави. У Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 15 травня 2013 р. № 386-р, зазначено, що одним із головних 

пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, 

відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в 

якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати 

до них вільний доступ, користуватися й обмінюватися ними, щоб надати 

можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, 

сприяючи суспільному й особистому розвитку та підвищуючи якість життя. 

Реалізація функції громадського контролю за діяльністю органів 

державної влади та місцевого самоврядування можлива за умови 

забезпечення доступу громадян до публічної інформації та механізму його 

захисту. Прийняття 13 січня 2011 року Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» сприяє активізації здійснення теоретико-практичних 

досліджень, що присвячені забезпеченню доступу до інформації про 

діяльність органів публічного управління. Крім того, реалізація доступу до 

публічної інформації вимагає створення ефективного механізму його захисту 

в тому числі у порядку адміністративного судочинства. 

Вирішення питання забезпечення ефективності механізму реалізації та 

захисту права на інформацію залишається актуальною проблемою, до якої 

неодноразово зверталися у своїх дослідженнях такі вчені-адміністративісти, 

як О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Л.Р. Біла-Тіунова, М.Ю. Віхляєв, 

В.М. Гаращук, Є.А. Гетьман, І.П. Голоснічeнко, С.В. Ківалов, О.Ф. Кобзарь, 
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Л.П. Коваленко, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

О.В. Константій, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, Ю.О. Легеза, 

М.В. Лошицький, Д.М. Лук’янець, П.С. Лютіков, М.О. Лютікова, Р.С. 

Мельник, О.І. Миколенко, Н.Р. Нижник, Д.В. Приймаченко, С.Г. Стеценко та 

ін. 

Адміністративно-правовий режим доступу до публічної інформації 

ставав предметом досліджень у різні часи таких учених, як В.М. Бевзенко, 

Г.О. Блінова, О.Б. Зеленцов, Р.А. Калюжний, В.В. Квак, Н.В. Коваленко, 

Р.С. Куйбіда, П.М. Мельник, М.І. Смокович, В.П. Тимощук, М.І. Цуркан та 

ін.  

Проте з урахуванням оновлення законодавства у сфері обігу 

інформації, низької ефективності здійснення функції громадського контролю 

за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування 

зберігається актуальність проведення дослідження, присвяченого питанням 

встановлення особливостей реалізації адміністративно-правового режиму 

доступу до публічної інформації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2014–2018 рр., комплексних наукових 

проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і 

«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). Дисертація виконана в межах реалізації Указу Президента 

України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 

25 серпня 2015 р. № 501/2015, сприяє реалізації Антикорупційної стратегії в 

Україні на 2014–2017 рр., Стратегії реформування державного управління 

України на 2016–2020 рр., затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 24 червня 2016 р. № 474, Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., схваленої 

http://zakon.rada.gov.ua/go/501/2015
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Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015, та Стратегії 

розвитку інформаційного суспільства в Україні, схваленої Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р.  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел встановити особливості реалізації правового режиму доступу до 

публічної інформації, а також розробити науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації для вдосконалення вітчизняного законодавства і практики його 

реалізації. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й 

вирішено такі основні задачі: 

– визначити методологічні засади дослідження правового режиму 

доступу до публічної інформації; 

– охарактеризувати нормативно-правові засади режиму доступу до 

публічної інформації; 

– встановити особливості здійснення адміністративних процедур як 

елемента правового режиму доступу до публічної інформації; 

– визначити підстави та особливості застосування адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу публічної 

інформації;  

– визначити складники адміністративно-правового механізму 

захисту права на доступ до публічної інформації; 

– узагальнити міжнародний та зарубіжний досвід забезпечення 

ефективності правового режиму доступу до публічної інформації; 

– з огляду на міжнародний досвід сформулювати конкретні 

пропозиції і рекомендації щодо удосконалення змісту та адміністративних 

процедур правового режиму доступу до публічної інформації в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

забезпечення доступу до публічної інформації. 
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Предметом дослідження є правовий режим доступу до публічної 

інформації: адміністративно-правовий аспект. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання. За допомогою 

порівняльно-правового методу здійснено дослідження міжнародного та 

зарубіжного досвіду забезпечення ефективності правового режиму доступу 

до публічної інформації, а також визначено правові стандарти розгляду та 

вирішення інформаційних спорів (підрозділи 1.2, 2.3, 3.1). За допомогою 

діалектичного методу визначено поняття та ознаки категорії «публічна 

інформація», охарактеризовано нормативно-правові засади забезпечення 

реалізації конституційного права людини на інформацію (підрозділи 1.1, 1.2). 

Шляхом використання таких методів наукового пізнання, як закони 

формальної логіки, і, відповідно, таких методів, як індукція і дедукція, аналіз 

і синтез, визначено сутність, види та стадії здійснення адміністративних 

процедур у сфері доступу до публічної інформації, встановлено підстави та 

порядок застосування заходів адміністративної відповідальності за 

порушення вимог їх належної реалізації (підрозділи 2.1, 2.2). За допомогою 

системного методу досліджено особливості реалізації адміністративно-

правового механізму захисту права людини на доступ до публічної 

інформації (підрозділ 2.3). Застосування методу моделювання дало змогу 

визначити напрями підвищення ефективності правового регулювання 

реалізації стандартів правового режиму доступу до публічної інформації 

(підрозділ 3.2).  

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти у сфері 

публічної служби. Для розробки пропозицій з оптимізації адміністративного-

правового режиму доступу до публічної інформації використано 

законодавство зарубіжних держав: Сполучених Штатів Америки, 



19 
 
Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та інших країн 

Європейського Союзу. 

Емпіричну основу дослідження становить соціологічне опитування 

громадян у період 2018–2019 рр. (224 особи), рішення судів у справах про 

адміністративні правопорушення за статтею 212–3 КУпАП, що містяться в 

Єдиному реєстрі судових рішень України (126 рішень) за 2014–2018 рр., 

статистичні дані Державної служби статистики України за період 2011–

2018 рр., відомості на офіційних веб-сайтах суб’єктів публічної адміністрації, 

правова публіцистика. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексних наукових досліджень, присвячених дослідженню оптимізації 

адміністративно-правового режиму доступу до публічної інформації в 

умовах здійснення реформи публічного управління в Україні. У результаті 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень, рекомендацій 

та висновків, зокрема: 

уперше:  

- визначено, що особливістю відкритих даних як форми публічної 

інформації є можливість їх поширення без погодження з розпорядником 

таких відомостей, при цьому наголошено, що за допомогою відкритих даних 

допускається створення нових реєстрів, що можуть використовуватись як з 

метою досягнення цілей, що стоять перед створювачем баз даних (тобто для 

внутрішнього використання та організації діяльності суб’єкта), так і з метою 

отримання прибутку чи досягнення інших цілей (зовнішнє використання 

відкритих даних);  

– обґрунтовано, що необхідним є законодавче визначення категорії 

«публічний інтерес» як критерію, що має бути основою для застосування 

обмежень у доступі до інформації про діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів публічного управління; 

удосконалено: 
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– наукові тези щодо здійснення класифікації адміністративних 

процедур, при цьому залежно від мети їх реалізації виділено регулятивні 

процедури і охоронні процедури; 

– наукові підходи до оптимізації адміністративно-правового 

механізму захисту права на доступ до публічної інформації шляхом 

звільнення від сплати судового збору за розгляд та вирішення відповідної 

категорії адміністративних позовів; 

– зміст поняття «адміністративна відповідальність за порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації», під яким слід розуміти 

передбачену санкціями адміністративно-правових норм форму негативного 

реагування з боку уповноважених органів на дії посадових осіб, які були 

спрямовані на порушення законодавства про доступ до публічної інформації, 

із застосуванням заходів адміністративного впливу з додержанням 

встановлених законом процедур; 

дістали подальшого розвитку:  

— пропозиції щодо розширення переліку принципів забезпечення 

доступу до публічної інформації за рахунок таких принципів у цій сфері, що 

використовуються на практиці в інших країнах, як: оперативного надання 

інформації на запити про отримання публічної інформації; обов’язкового 

оприлюднення публічної функціональної інформації про органи публічної 

влади; двосторонньої інтерактивної взаємодії;  

— пропозиції щодо внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення України, Законів України «Про доступ до 

публічної інформації», «Про судовий збір», а також до низки підзаконних 

актів із досліджуваної проблематики з використанням сучасної методології 

юридичної техніки з метою вдосконалення правового регулювання 

інформаційних правовідносин, а також проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру».  



21 
 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

— науково-дослідній сфері – висновки та пропозиції щодо 

встановлення критеріїв визначення реалізації складників адміністративно-

правового режиму доступу до публічної інформації можуть бути основою 

для подальших наукових досліджень із відповідної проблематики (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 17.12.2018; акт 

впровадження Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» від 04.03.2019; акт впровадження ВПНЗ «Дніпропетровський 

гуманітарний університет» від 15.02.2019); 

— правотворчості – для вдосконалення нормативно-правових 

положень Закону України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення; 

— правозастосовній діяльності – для вдосконалення процедури 

розгляду публічно-правових спорів з питань забезпечення доступу до 

публічної інформації у порядку адміністративного судочинства (акт 

впровадження Дніпропетровського окружного адміністративного суду 

від 12.02.2019); 

— навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідного навчального курсу, а також статей і наукових повідомлень (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 17.12.2018; акт 

впровадження ВПНЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» від 

15.02.2019). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Актуальні питання правової теорії та юридичної 
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практики» (м. Одеса, 2018 р.); «Актуальні проблеми вдосконалення 

законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Правова 

держава : історія, сучасність та перспективи формування» (м. Дніпро, 2019 

р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 

наукових статтях, із них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також 3 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 266 сторінок, 

у т. ч. основного тексту – 167 сторінок. Список використаних джерел налічує 

273 найменування (30 сторінок). 
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РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ДОСТУПУ ДО 

ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

1.1 Поняття та ознаки правового режиму доступу до публічної 

інформації 

 

Феномен інформації має історію завдовжки з історію людства, адже 

передачею та обробкою відомостей первісна людина почала займатися з того 

моменту, коли вперше використала найпростіше знаряддя праці; отримані 

навички первісні люди розповсюджували серед одноплемінників ще не 

володіючи мовою, за допомогою жестів. Однак попри таке тривале існування 

предметом наукового дослідження інформація стала лише віднедавна – 

починаючи з ХХ ст. 

Регламентований обіг інформації є беззаперечною ознакою 

нормального функціонування будь-якої соціальної системи. Лише в 

інформаційному просторі відбувається розвиток людини, тільки в такому 

середовищі створюються умови для її соціокультурного становлення [38, 

с. 94-95].  

Важливість інформаційної складової для функціонування усіх 

соціальних підсистем суспільства – економіки, політики, права, культури 

тощо – визначає багатогранність підходів до її розуміння. Поняття 

інформації, сутність та соціальні особливості її обігу є предметом уваги 

багатьох наук суспільної спрямованості; правові науки традиційно 

зосереджуються на законних процедурах обігу інформації та її значенні в 

аспекті забезпечення реалізації та захисту прав та законних інтересів особи. 

При цьому загальні методологічні питання – визначення категорії 

«інформація», її специфічних рис, соціальних функцій тощо – здебільшого 

залишаються в полі неправових досліджень: філософських, кібернетичних, 
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соціологічних. Саме тому ми вважаємо за необхідне здійснити короткий 

екскурс для виявлення загального та особливого у підходах до дослідження 

феномена інформації у різних соціальних науках, що дозволить 

якнайповніше висвітлити суттєві риси інформації як об’єкта 

міждисциплінарного аналізу. 

У перекладі з латинської мови термін «informatio» (інформація) 

буквально означає роз’яснення, викладення, повідомлення [238, с. 201]. 

Тлумачний словник української мови пропонує такі визначення інформації: 

1) відомості про навколишній світ; 2) відомості про стан речей, про суспільну 

ситуацію тощо [265, с. 231]. 

У філософії інформація розглядається як одна з фундаментальних 

характеристик світу поряд з матерією, енергією, простором, часу. Вона 

пов’язана з такими рисами матерії, як відображення, структура, різноманіття. 

Інформація не може існувати без матеріального носія – фізичного об’єкта, 

енергетичного субстрату або соціальних та психологічних процесів. Формою 

буття інформації є рух (обіг).  

Ці постулати було покладено в основу науково-правового розуміння 

інформації, яке в науковій літературі відображено в існуванні двох 

дослідницьких підходів. У рамках першого інформацією визнається рівень 

(міра і критерій) організації системи. Прихильником такого підходу є, 

приміром, С. І. Семілетов, який під інформацією пропонує розуміти будь-які 

знання, відомості або дані, що є об’єктом суспільних правовідносин, обіг 

яких визначається встановленою законодавством процедурою [230, с. 68].  

Засади другого підходу становить трактування інформації через її 

матеріальні відображення.  

Так, В. А. Копилов розглядає інформацію крізь призму категорії 

«інформаційна річ», тобто суттєвою рисою інформації, на його думку, є її 

документарна форма, фіксація відомостей на матеріальному носії [95, с. 32].  

Суттєвий внесок у розробку загальної теорії інформації зробили 

представники кібернетичної науки. Н. Вінер, що визначає інформацію як 
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різноманітні сигнали, повідомлення та відомості, акцентував увагу на 

тотожності процесів управління й інформаційного зв’язку в машинах, живих 

організмах та суспільствах, причому однаково, у суспільстві звірів або людей 

[23, с. 57].  

Одним з перших учених, який звернувся до аналізу феномена 

інформації, був К. Е. Шеннон, який запропонував імовірно-статистичне 

визначення поняття кількості інформації як аспекту людського спілкування, 

що є повідомленням, яке передається від одного суб’єкта до іншого, може 

транслюватися не тільки за допомогою мови, а й із використанням техніки 

[261, с. 243-257]. Аналіз концепцій К. Е. Шеннона та Н. Вінера дозволяє 

дійти висновку про символьний (знаковий) характер інформації та ключову 

роль процесів її передачі в управлінні складними системами, в тому числі 

соціальними. 

Здобутки кібернетики в аспекті дослідження феномена інформації в 

науково-правовому просторі було використано Ю. В. Кудрявцевим. 

Аналізуючи правові норми як різновид інформації, під нею вчений розуміє 

«відомості про стан, природу, тенденції розвитку того чи іншого об’єкта» 

[98, с. 26], що формуються та відтворюються у суспільстві й 

використовуються індивідами, групами, організаціями, класами, різними 

соціальними інститутами для регулювання соціальної взаємодії, суспільних 

відносин, а також відносин між людьми (суспільством). Ця інформація 

циркулює у суспільстві, проходить через свідомість людей і 

використовується для впливу на суспільні процеси [10, с. 39-43]. 

Зазначений дослідницький підхід останніми роками набув вигляду 

становлення молодої наукової галузі – правової інформатики. Її представник 

О. А. Гаврилов визначає інформацією як дані, використані та подані у формі, 

придатної до передачі та обробки, які: об’єктивно існують (незалежно від 

свідомості); є невід’ємною властивістю (обов’язковим атрибутом) 

матеріальних утворень, а також свідомості людини; мають кількісний і 
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якісний бік; якісно різноманітні для різних видів та форм руху матерії, 

свідомості, суспільства [28, с. 2].  

Крім того, дослідник виділяє найбільш характерні ознаки інформації: 

повноту, своєчасність, точність, достовірність, корисність, цінність. Повнота 

інформації розуміється як наявність мінімального, але достатнього для 

прийняття правильного рішення набору даних.  

Як своєчасна характеризується така інформація, яка може бути 

врахована у процесі обрання рішення з урахуванням параметру часу. 

Точність інформації визначається ступенем близькості параметра, що 

відображується, та істинного значення цього параметру. Достовірність 

інформації – це її властивість відображати реально існуючі об’єкти з 

необхідною точністю. Корисність інформації зумовлена особливостями її 

використання у тій чи іншій сфері. Цінність інформації – комплексний 

показник її якості, міри придатності для прийняття рішень у конкретній сфері 

[28, с. 2]. 

Соціологічний аналіз інформації зосереджено на інформації як 

продукті суспільного виробництва та виявленні соціальних її функцій; за 

висновками цієї науки, обіг інформації у будь-якому суспільстві забезпечує 

реалізацію інтегративної функції, що передбачає об’єднання соціальних груп 

та підгруп, забезпечуючи спілкування та взаєморозуміння суб’єктів 

суспільних відносин; інструментальної, що полягає в організації 

матеріального виробництва та публічного управління; пізнавальної, сутність 

якої визначається встановленням об’єктивних законів розвитку природи, 

суспільства, мислення. 

Таким чином, розгляд дослідницьких підходів до феномена інформації 

в різних науках дозволяє зазначити, що загальними суттєвими якостями 

інформації визнаються її знаковий (нематеріальний) характер за наявності 

матеріальних носіїв, рух як невід’ємний атрибут та значущі соціальні 

функції, серед іншого й управлінська. Пропонуємо розглянути зазначені 

характеристики досліджуваного явища в аспекті правової науки. 
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Нематеріальність інформації та обов’язковість матеріальних її носіїв, 

на нашу думку, відображено українським законодавцем у формулюванні 

визначення інформації в Законі України «Про інформацію», ст. 1 якого 

стверджує, що інформація – «це будь-які відомості та/або дані, які можуть 

бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному 

вигляді» [201]. Зазначимо також, що свого часу В. А. Копилов запропонував 

це визначення інформації доповнити таким критерієм, як «доступність до 

розуміння людиною» [95, c. 41]. 

Специфіка безпосередньо правового підходу до сприйняття інформації 

полягає насамперед у її правовому регулюванні. Саме таку точку зору 

відображено у працях Т. В. Закупень і С. Ю. Соболь, де інформацію 

визначено як немайновий об’єкт у системі взаємодії людини і суспільства, 

який надає відомості про осіб, факти, події, явища та процеси незалежно від 

форми їх надання, а також результати їх оцінки у свідомості людини [55, 

с. 34]. При цьому важливо зазначити, що правовому регулюванню підлягає 

не сама інформація, не її безпосередній зміст, а процеси її руху, тобто обігу в 

суспільстві. Правом регулюються процеси доступу до інформації, її 

відтворення, збереження, накопичення та використання. 

Соціальна цінність інформації в аспекті управління особливо яскраво 

виявляє себе в сучасну епоху інформаційного суспільства. Навіть у радянські 

часи вітчизняні правознавці звертали увагу на ключову роль інформації у 

функціонуванні механізму управління суспільством; так, ще в 1972 році 

Д. М. Бахрах називав інформацію тим необхідним зв’язком між людиною і 

державною владою, що дозволяє належним чином забезпечити контроль за 

діяльністю суб’єктів владних повноважень [13, с. 17]. Сьогодення висуває 

особливі вимоги до публічно-правових відносин, визначаючи відкритість та 

інформаційну прозорість як основні їхні принципи, дотримання яких 

відповідає моделі демократичної правової держави. 

Саме в цьому аспекті на перший план виходить категорія «публічна 

інформація», яку Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
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трактує як відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-

яких носіях інформацію, 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 [175, ст. 1]. 

Правове забезпечення доступу до публічної інформації створює 

можливості належної реалізації функції громадського контролю за 

результатами діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Відкритість інформації забезпечуватиме налагодження 

надійного зворотного зв’язку між суспільством та владою, сприятиме 

свідомому та раціональному впливу громадян на управлінські рішення. Це 

додатково свідчить про актуальність дослідження правового режиму доступу 

до публічної інформації. І наступним логічним кроком на цьому 

дослідницькому шляху має стати розгляд категорії «правовий режим». 

Семантично слово «режим» (від фр. «regimen») означає «управління» 

[264, с. 456]. Тлумачити категорію режиму допустимо також як «розпорядок 

справ, дій», як «умови діяльності, роботи, існування чого-небудь» [126, 

с. 696]. 

У вітчизняній науковій традиції підходи до розуміння правового 

режиму змінювалися протягом розвитку юридичної науки.  

Так, у радянські часи поширеним було трактування цієї категорії як 

встановленої державою сукупності заборон, більшою мірою спрямованих на 

задоволення суспільного, колективного інтересу, ніж на задоволення прав та 

свобод окремої особистості. Започатковані соціальні, політичні, економічні 

зміни, що відбулися з моменту проголошення незалежності Україні, та вибір 

євроінтеграційного розвитку держави вимагали переосмислення поняття 

правового режиму. Акцент у визначенні переноситься із державно-

заборонного змісту на взаємодію публічних та приватних інституцій, за якої 

досягається виконання завдань, що ставляться перед сучасною державою, 
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головним серед яких є забезпечення прав і свобод людини. При цьому 

визначення людини як найвищої цінності супроводжується запровадженням 

відповідного розуміння правового режиму як комбінації різних відповідних 

юридичних засобів впливу, що дозволяють адаптуватися до конкретних 

ситуацій кризового характеру або запобігають їм [156, с. 293]. 

У науково-правовому полі питанню дослідження правового режиму 

приділяли увагу С. С. Алексєєв, В. М. Горшеньов, Н. В. Коваленко, 

А. М. Колодій, Т. О. Коломоєць, П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун, 

Ю. О. Тихомиров, Є. О. Харитонов та інші. Попри наявність багатьох 

змістових праць поняття правового режиму залишається дискусійним як на 

загальнотеоретичному рівні, так і на рівні галузевих досліджень. Однак 

незважаючи на відсутність єдності теоретичних підходів, категорія 

«правовий режим» достатньо широко використовується законодавцем 

стосовно окремих різновидів цього режиму.  

Так, зустрічаються такі нормативно-правові терміни, як «режим 

воєнного стану» [161; 212;], «режим земель оборони» [164], «режим 

надзвичайного стану» [213], «пільговий податковий режим» [140], «митний 

режим» [117], «режим земель» [62], «правовий режим майна подружжя» 

[233], «правовий режим обігу лікарських засобів» [191; 192], при цьому 

акценту на дефініції загального поняття не було зроблено, і відсутність 

законодавчого визначення правового режиму залишається підґрунтям для 

триваючої наукової дискусії.  

Як зазначалось, за радянських часів трактування правового режиму 

відбувалось крізь розуміння категорії законності [17, с. 10]. Правовий режим 

при цьому розглядався як засіб примусу, спрямований на реалізацію 

державного веління [11, с. 67]. На тісний зв'язок досліджуваної категорії з 

функціонуванням державної влади, тобто політичний аспект правового 

режиму, неодноразово звертали увагу науковці [123, с. 11]. 

 Розвиток юридичної науки підняв на новий рівень дослідження 

категорії правового режиму, зробивши акцент на дослідженні демократичних 
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та недемократичних політико-правових режимів, які полягають у сукупності 

форм і методів здійснення державної (політичної) влади [80, с. 74].  

Поступово відбувається переосмислення категорії правового режиму, 

спрямоване на обґрунтування його суто юридичного змісту й відходу від 

політичного розуміння. Сьогодні правовий режим набуває форми унікальної 

теоретичної конструкції, здатної відобразити особливості правового 

регулювання відповідної категорії суспільних відносин [77, с. 106-110].  

Як класичне сучасне розуміння «правового режиму» можна навести 

дефініцію, надану в Юридичній енциклопедії: це встановлений національним 

законодавством і нормами міжнародного права порядок у суспільних 

відносинах [263, с. 283].  

С. С. Алексеєв зазначає, що правовий режим є динамікою суспільних 

відносин, підвищує ефективність правових норм, сприяючи їх належній 

реалізації [6, с. 263]. На динамічному аспекті розуміння правового режиму як 

регулятора суспільних відносин наполягають і С. О. Кузніченко та А. С. 

Спаський [99, с. 73]. 

Таким чином, правовий режим із політико-правової категорії 

поступово стає частиною правової системи, забезпечуючи реалізацію 

функцій та завдань, що стоять перед сучасною правовою державою. 

Деталізація такого підходу відбувається у наукових працях 

О. В. Петришина, В. Д. Ткаченка, які обґрунтовують, що під правовим 

режимом слід розуміти відповідний порядок правового регулювання, 

встановлення якого забезпечується шляхом ефективного запровадження 

сукупності необхідних способів, методів і типів правового регулювання [52, 

с. 410]. На досягненні соціальної публічної мети правового регулювання як 

головної мети існування правового режиму роблять акцент у своїх наукових 

працях А. В. Малько і А. В. Косак [157, с. 9].  

На багатоаспектності категорії правовий режим наполягають 

В. Я. Настюк та В. В. Белєвцева, які виділяють такі сутнісні її 

характеристики: а) це встановлена у законодавстві сукупність прав, 
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обов’язків та відповідальності суб’єктів правовідносин; б) це визначена 

система заходів, спрямованих на досягнення режимних цілей правового 

регулювання; в) це сукупність методів (прийомів) та способів регулювання 

механізму правового регулювання суспільних відносин [123, с. 17]; при 

цьому дослідники відстоюють думку щодо галузевого спрямування дії 

правових режимів.  

Натомість Л. О. Вакарюк вказує на недоцільність такого широкого 

тлумачення категорії правового режиму. Так, вчена наголошує на розумінні 

правового режиму як «системи юридичних заходів, що запроваджується на 

державному і договірному рівні через способи, прийоми (методи) правового 

регулювання, що є необхідними для оптимального досягнення відповідної 

мети і завдань, що стоять перед правотворчими органами» [20, с. 199].  

Н. В. Коваленко обґрунтовує визначення цілей режимного регулювання 

як укріплення найбільш «вразливих» та «важливих» сфер суспільного життя 

задля оптимізації здійснення публічного управління взагалі [77, с. 81], таким 

чином наголошуючи на призначенні правових режимів оперативно 

вирішувати нагальні управлінські проблеми, що виникають.  

Екстраполюючи наведені позиції на тематику нашого дослідження, 

можемо запропонувати попереднє визначення правового режиму доступу до 

публічної інформації як комплексу засобів, способів і методів правового 

регулювання, призначеного забезпечити безперешкодний доступ 

громадськості до інформації, визначеної законодавством як публічна. 

І тут ми прямо стикаємося із проблемою диференціації публічної 

інформації як такої, доступ до якої має бути визнаний одним із прав та 

свобод людини, від інформації, розголос якої, навпаки, може порушувати 

права та свободи особи. Для аналізу зазначеного проблемного пласту 

пропонуємо звернутися до міжнародного законодавства. 

Визначення права на інформацію та забезпечення доступу до неї 

вперше знайшло відображення у Загальній декларації ООН прав людини 

1948 року [50], де встановлено право кожної особи на свободу пошуку, 
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одержання і поширення інформації та ідеї будь-яким чином, що не заподіює 

шкоди правам та законним інтересам інших учасників правовідносин, при 

цьому не обмежуючись встановленими державними кордонами (ст. 19). 

Деталізація права на пошук та одержання інформації відбулася вже у 

статті 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року 

[85], яка стверджує: «Кожна людина має право на свободу виявлення 

поглядів. Це право включає свободу… одержувати і поширювати 

інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів. 

Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з правами та обов’язками, 

може бути предметом таких формальностей, умов, обмежень або покарання, 

які встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку, з метою запобігання заворушенням або злочинам, для захисту 

здоров’я і моралі, для захисту репутації або прав інших людей, для 

запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя». Схожа конструкція 

використана у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 

1966 року і, як зазначалося, міститься й у Конституції України. 

Конкретизація елементів механізму доступу до публічної інформації 

стала необхідністю, викликаною рівнем технічного прогресу. Прикладом 

міжнародного нормативно-правового акта, в якому було уточнено зміст 

публічної інформації та процедури доступу до неї, стала Орхуська конвенція 

про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень 

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля [83], в якій надано 

визначення категорії «екологічної інформації». Зокрема, відповідно до п. 3 

Орхуської конвенції до інформації про стан навколишнього природного 

середовища належать відомості про стан природних ресурсів (повітря і 

атмосфера, вода, ґрунт, земля, ландшафт і природні об'єкти, біологічне 

різноманіття та його компоненти, включаючи генетично змінені організми, та 

взаємодію між цими складовими); а також відомості про фактори, що 
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вчинюють шкідливий вплив на довкілля; крім того, обов’язковому 

опублікуванню підлягають дані про зміст державної та регіональної 

природоохоронної та природоресурсної діяльності, відомості про стан 

здоров’я людей, умови їхньої життєдіяльності, наслідки негативного впливу 

на їхній розвиток, що заподіюється внаслідок діяльності господарюючих 

суб’єктів. 

Щодо вітчизняних реалій, то прогресивним кроком на шляху розвитку 

інформаційного права в Україні необхідно визнати розробку та прийняття 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», який став гарантією 

забезпечення прозорості системи публічного управління, визначивши, що 

будь-яка особа має право отримувати відомості про результати діяльності 

суб’єктів владних повноважень, а також отримувати відомості з єдиних 

інформаційних реєстрів, ведення яких належить до компетенції відповідних 

органів державної влади, місцевого самоврядування чи інших суб’єктів –

розпорядників публічної інформації [175].  

Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» зобов’язані забезпечувати відкритий доступ до 

відомостей, що стали їм відомими у процесі здійснення управлінської 

діяльності, такі суб’єкти: органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, 

що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та 

рішення яких є обов'язковими для виконання; юридичні особи, фінансування 

діяльності яких здійснюється за рахунок державного чи місцевих бюджетів у 

частині надання звітності з питань використання таких фінансових ресурсів; 

суб’єкти, яким делеговано здійснення публічно-управлінських функцій, 

включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних 

послуг, – стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків; 

суб'єкти господарювання, які посідають домінуюче становище на ринку, або 

наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 
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монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг 

та цін на них. 

До публічної інформації, окрім вищезазначених відомостей, належить 

«інформація про стан довкілля; інформацією про якість харчових продуктів і 

предметів побуту; інформація про аварії, катастрофи, небезпечні природні 

явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і 

загрожують здоров'ю та безпеці громадян; інша інформація, що становить 

суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією)» (ст. 13 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації») [175]. 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про інформацію» предметом 

суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу 

державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує 

реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про 

можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, 

шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) 

фізичних або юридичних осіб тощо [201]. 

Аналіз п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» дозволяє стверджувати, що право на доступ до публічної 

інформації гарантується, серед іншого, обов'язком розпорядників інформації 

надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених 

законом. Водночас згідно з ч. 2 ст. 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» публічна інформація є відкритою, крім випадків, 

встановлених законом. 

У теоретичному полі інформаційного права також спостерігаються 

результативні наукові розвідки з цієї тематики. Так, І. Л. Бачило зазначає, що 

під правом на інформацію слід розуміти нормативно-правовий порядок 

реалізації повноважень різних суб’єктів (фізичних, юридичних осіб, органів 

державної влади, місцевого самоврядування, держави, громадських 

організацій, корпоративних структур) у сфері створення, доступу, збору, 

зберігання, використання та розповсюдження відомостей про суспільно-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1%2312
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_12/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1%2312
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1%236
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1%236
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політичне життя, що не суперечить правам та законним інтересам інших 

учасників правовідносин [16, с. 204].  

У свою чергу, В. А. Копилов визначає доступ до інформації як 

сукупність процедурних механізмів, які реалізуються за допомогою мас-

медіа, шляхом звернення громадян до органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також шляхом створення єдиних реєстрів відомостей про 

об’єктів, суб’єктів суспільних правовідносин тощо [94, с. 154].  

О. А. Городов, також наголошуючи на процедурній складовій права на 

інформацію, підкреслює, що доступ до відомостей, які мають публічний 

характер, об’єктивується як взаємозв’язок стадій, кожна з яких є наслідком 

попередньої і зумовлюється нею [33, с. 119-120].  

При цьому реалізація доступу до публічної інформації допускається в 

активній та пасивній формах. Пасивну форму доступу до публічної 

інформації вчені вбачають у реалізації інформаційної функції суб’єктів 

публічного управління через розміщення відомостей на відповідних 

офіційних ресурсах (у різних формах, друкованій чи електронній) [237, c. 77].  

З цього приводу необхідно зауважити, що ми вважаємо хибною 

позицію О. Є. Помазуєва [142, с. 55-56], який визначає звернення громадян 

як єдину форму реалізації права доступу до публічної інформації. Поряд із 

цим самостійне ознайомлення з відкритими реєстрами баз даних щодо 

результатів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 

ним не названо реалізацією права доступу до інформації.  

Зі свого боку, І. З. Харечко, виділяючи активну та пасивну форми 

реалізації права на доступ до публічної інформації, наголошує саме на 

високому рівні ефективності застосування останньої, очевидними перевагами 

якої є її доступність і безоплатність. Гарантією належного забезпечення 

реалізації права на доступ до публічної інформації, на думку вченої, є 

встановлений законодавством механізм юридичної відповідальності у 

випадку неопублікування публічної інформації на офіційних ресурсах 
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органів державної влади та місцевого самоврядування та інших суб’єктів 

публічного управління [256, с. 114-120].  

Підтримуючи позицію дослідниці, наведемо приклад із судової 

практики. Так, у справі № 820/3552/17 позивачем виступає Департамент 

екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації 

[151], що висуває позовні вимоги до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТСК РИСАЙКЛИНГ ГРУПП», які полягають в 

анулюванні позитивного висновку державної екологічної експертизи ТОВ 

«ТСК РГ» від 12 грудня 2014 року № 114, на підставі чого вимагає скасувати 

дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами ТОВ «ТСК РГ» від 20 жовтня 2014 року 

№ 6325455600-1461. У ході судового розгляду справи 

№ 820/3552/17 установлено, що позитивний висновок державної екологічної 

експертизи отримано ТОВ «ТСК РГ» на підставі подання недостовірної 

екологічної інформації: зокрема, надано відомості, які не відповідають 

дійсності, щодо сусідніх земельних ділянок, що є необхідним для отримання 

дозволу на здійснення діяльності, пов’язаної із заподіянням шкідливих 

впливів на атмосферне повітря. Суб’єктом господарювання (відповідачем) 

зазначалось, що з територією підприємства межують вільна територія 

Кочетоцької селищної ради, на північному сході – на відстані 530 м – 

малоповерхова житлова забудова, тоді як насправді з’ясовано, що поряд із 

зазначеною земельною ділянкою, на якій розташовано підприємство ТОВ 

«ТСК РГ», розташовані землі садівничих товариств «Потенціал» та «Акація», 

а не «вільна територія Кочетоцької селищної ради» [151]. Це стало однією з 

підстав, з’ясування якої обґрунтувало судове рішення про задоволення 

адміністративного позову в повному обсязі. 

Аналізуючи значущість забезпечення реалізації права громадськості на 

інформацію у справі оптимізації механізму публічного управління у сфері 

використання природних ресурсів, Ю.О. Легеза підкреслює, що об’єктивація 

зазначеного права відбувається в таких формах, як подання звернень, 
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сприяння поширенню екологічної освіти, в тому числі шляхом відкриття 

інформаційно-тренінгових центрів по всій Україні, проведення науково-

дослідної діяльності та науково-дослідних заходів (конференцій, круглих 

столів, семінарів), організація природоохоронних акцій, подання 

електронних петицій [106, с. 144-145].  

Слід підкреслити, що функція забезпечення інформування населення 

про стан навколишнього природного середовища покладається на суб’єктів 

публічного управління у сфері екології та використання природних ресурсів. 

Таким суб’єктом є Міністерство екології та природних ресурсів, на 

офіційному сайті якого містяться у звітній формі відомості про стан 

природного довкілля в Україні взагалі й за окремими регіонами [224]. 

 Висвітлення екологічної інформації здійснюється з урахуванням 

поресурсного підходу, з визначенням перспектив розвитку природо-

ресурсного потенціалу держави. Наприклад, щодо Дніпропетровської області 

на офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів України 

міститься така інформація. По-перше, на території Дніпропетровської області 

зосереджено одне з найбільших у світі родовищ марганцевих руд у 

м. Нікополь. Окрім родовищ корисних копалин, майже 80 % земель 

Дніпропетровської області можуть використовуватися під 

сільськогосподарське виробництво (більше ніж 25 тис. км2, 6,0% 

сільгоспугідь України). Окрім того, територія Дніпропетровщини містить 

понад 280 річок, понад 3290 ставків і 1120 озер (з яких 219 озер площею три 

й більше гектарів) [158].  

Однак незважаючи на очевидні досягнення у справі розвитку 

національного механізму нормативно-правового регулювання доступу до 

публічної інформації в Україні, залишається невирішеним ряд проблем. 

Зокрема, отримання публічної інформації від органу державної влади та 

місцевого самоврядування не передбачає отримання консультаційних 

роз’яснень її сутності. Крім того, навіть за наявності публічної інформації, 

розміщеної у приміщеннях органів державної влади та місцевого 
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самоврядування, не передбачено можливості безоплатного копіювання таких 

відомостей. До того ж іноді некоректною є публічна інформація про 

місцезнаходження органів публічного управління. Однією з проблем 

залишається і прострочення терміну надання публічної інформації (так, лише 

у 81 % інформація надається у встановлений чинним законодавством 5-

денний строк). 

За результатами низки соціологічних досліджень, присвячених 

проблемі пошуку шляхів ефективності доступу до публічної інформації, 

встановлено причини порушень з боку розпорядників таких відомостей: 

1) неналежний рівень підготовки службовців, до повноважень яких належить 

забезпечення ведення відповідних реєстрів та інших баз даних; 

2) неналежний рівень інформаційної правової культури; 3) низький рівень 

матеріально-технічного оснащення процесу обігу публічної інформації [121].  

Ще однією проблемою, актуальність вирішення якої детермінована 

потребами впровадження ефективного механізму публічного управління, є 

забезпечення належного рівня контролю громадськості за діяльністю 

депутатів місцевих рад, доступу до прийняття рішень місцевого значення.  

Так, за даними проведеного Держкомтелерадіо моніторингу прозорості 

офіційних веб-сайтів місцевих державних адміністрації зроблено висновок 

про відсутність повної інформації про їхню адміністративну діяльність або ж 

загальний характер такої інформації, відсутність конкретики та деталізації 

[40]. Для вирішення цього питання пропонується підвищити відповідальність 

посадових осіб щодо забезпечення повного та своєчасного надходження й 

оновлення інформації, оприлюднення рішень міської ради, рішень виконкому 

й розпоряджень міського голови, що стосуються територіальної громади, в 

тому числі за минулі роки, і повного доступу громадян до проектів рішень, 

винесених на засідання міських рад для отримання та публічного 

обговорення громадськістю змісту та можливих наслідків їх упровадження 

[223].  
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Проблема доступу до інформації як інструменту контролю 

громадськості за діяльністю органів публічної влади має і зворотний бік – 

інтерес самої громадськості до публічної інформації.  

Дані соціологічних досліджень Центру Разумкова дозволяють визнати, 

що найбільшою затребуваністю користується інформація про режим роботи 

органу державної влади та місцевого самоврядування; лише 11 % 

респондентів зазначили, що зацікавлені в ознайомленні з проектами рішення 

відповідних органів, 7,3 % респондентів цікавилися проведеними 

результатами перевірок, моніторингу та аудитів і лише 8 % – державними 

закупівлями та витрачанням бюджетних коштів [240].  

Таким чином, можна дійти висновку про незначний рівень 

зацікавленості населення в якісному змістовному наповненні електронних 

інформаційних ресурсів органів державної влади й місцевого 

самоврядування, що безумовно є однією з причин низької ефективності 

становлення та розвитку зазначених ресурсів. 

У світлі підвищення значущості електронних технологій у галузі 

публічного управління зазначені проблеми доступності, своєчасності і 

затребуваності інформації потребують якнайскорішого вирішення. Один зі 

шляхів зміни ситуації на краще запропоновано у висновках дослідження, 

проведеного центром Factum Group Ukraine у 2017 р. За результатами аналізу 

стану проникнення мережі Інтернет в Україні та забезпечення електронного 

урядування у звіті визначено, що «в Україні необхідно запровадити інститут 

інформаційного уповноваженого, який буде займатись як захистом права на 

доступ до інформації, так і захистом інформації про особу» [223].  

Отже, оптимізація інформаційної складової публічного управління 

вимагає удосконалення правового, технічного, матеріального та кадрового 

оснащення цього процесу. При цьому забезпечення доступу до публічної 

інформації розглядаються як найбільш ефективний спосіб його реалізації 

[209]. Водночас її отримання допускається як на підставі реакції на звернення 

громадян, так і шляхом реалізації пасивної форми ознайомлення громадян з 
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відомостями, попередньо розміщеними на офіційних сайтах органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Так, за даними проведеного Держкомтелерадіо моніторингу 

інформаційного наповнення 55 офіційних веб-сайтів центральних органів 

виконавчої влади та 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої 

влади, у другому півріччі 2015 року, найкращим серед центральних органів 

виконавчої влади визначено офіційний веб-сайт Адміністрації Державної 

прикордонної служби України (показник інформаційної прозорості – 

87,21 %), а серед місцевих органів виконавчої влади – офіційний веб-

сайт Рівненської обласної держадміністрації (показник інформаційної 

прозорості – 87,13%) [40]. 

Взагалі за результатами проведеного рейтингу прозорості доступу до 

публічної інформації виявлено тенденцію до зростання прозорості 

інформаційного простору органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Однак при цьому існує ряд суб’єктів владних повноважень, 

які ще й досі функціонують без належного інформаційного забезпечення 

розповсюдження звітності про результати їхньої діяльності.  

Такими органами державної виконавчої влади є Державна служба 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державна служба 

України з безпеки на транспорті, Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державне агентство 

України з питань відновлення Донбасу, Державна інспекція енергетичного 

нагляду України, Державна аудиторська служба України.  

Такий суперечливий стан речей підтверджується результатами нашого 

соціологічного опитування. Майже половина респондентів (44 % опитаних) 

зазначили, що інформація, розміщена на інтернет-сторінках суб’єктів 

публічної влади, не відповідає належному рівню доступності та відкритості. 

Натомість 55 % опитаних заявили, що інформація, розміщена на інтернет-

сторінках, є повністю (23 %) або переважно (32 %) доступною та відкритою. 

Завагалися з відповіддю тільки 1 % респондентів (додаток Г). Тобто думка 
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щодо доступності публічної інформації на електронних ресурсах різних 

органів державної влади та місцевого самоврядування залежить від того, з 

якими саме владними інституціями громадянам доводилося мати справи. 

Підбиваючи підсумки підрозділу, зазначимо, що публічність влади, 

відкритість інформації та адекватна поінформованість населення сприяють 

становленню налагодженого каналу зворотного зв’язку, формують свідому 

політичну участь громадян, надають можливості для обґрунтованої відповіді 

та раціонального впливу громадськості на владні рішення.  

Однак на сучасному етапі нерозв’язаними залишаються проблеми 

відсутності національної системи індикаторів (параметрів) оцінювання стану 

інформаційної системи регіонів, відсутність інтегрованої системи 

національних інформаційних ресурсів та інформаційної органів місцевого 

самоврядування та громади, недостатність необхідних фінансових і 

матеріально-технічних ресурсів й ефективності їх використання. 

Враховуючи вищезазначене, в межах майбутнього дослідження під 

публічною інформацією ми пропонуємо розуміти відомості про результати 

діяльності суб’єктів владних повноважень, а також відомості, які стали їм 

відомі у процесі здійснення публічно-управлінських функцій, з приводу 

використання яких встановлюється спеціальний адміністративно-правовий 

режим обігу.  

При цьому право громадян на доступ до публічної інформації 

передбачає декілька шляхів реалізації: 1) ознайомлення з відомостями про 

результати діяльності суб’єктів владних повноважень, 2) використання баз 

даних національних реєстрів, що ведуться суб’єктами публічного управління; 

3) подання звернення до розпорядника публічної інформації. 

Отже, під правовим режимом доступу до публічної інформації 

розуміється особлива правова конструкція, складовими якої є 

адміністративно-правові норми, адміністративні процедури, особливий 

порядок захисту реалізації права на доступ до публічної інформації, 
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належний рівень забезпечення якого вимагається в умовах розбудови 

публічно-сервісної моделі сучасної держави. 

Аналіз адміністративно-правової літератури свідчить про те, що 

визначення проблем забезпечення права на доступ до публічної інформації та 

шляхів їх розв’язання розглядається в ній як першочергове завдання органів 

публічної влади та їх посадових осіб.  

До основних проблем забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина у реалізації режиму обігу публічної інформації належать: 

проблема реалізації прав і свобод громадян в адміністративно-правових 

відносинах, коли сторонами є громадянин і розпорядник публічної 

інформації; проблема формування достатньо міцної й ефективної 

адміністративно-процесуальної бази відносин громадянина та посадової 

особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; проблема 

вдосконалення механізму відповідальності службовців за вчинення 

інформаційних правопорушень. 

 

 

1.2 Нормативно-правові засади режиму доступу до публічної 

інформації 

 

 

У попередньому підрозділі ми довели існування суспільної потреби в 

налагодженні дієвої інформаційної сфери у галузі публічно-правових 

відносин. І не викликає сумніву, що ефективність нормативно-правового 

регулювання у сфері доступу до публічної інформації в багатьох аспектах 

залежить від досконалості його правової основи, тому саме розгляд 

нормативних засад режиму доступу до публічної інформації має стати 

наступним кроком на шляху нашого дослідження.  

У Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року визначено, 
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що інформація є основою розвитку людства, вільний доступ до неї гарантує 

належне забезпечення прав та законних інтересів кожного [205]. Відповідно 

до положень зазначеного Закону України одним із пріоритетів розвитку 

інформаційного законодавства є створення механізмів публікації інформації, 

яка має суспільне значення.  

Питанням характеристики нормативно-правового регулювання доступу 

до публічної інформації присвячені наукові праці Т. О. Коломоєць, 

Ю. О. Легези, В. А. Ліпкан, О. А. Мандзюк, Л. І. Рудник, В. С. Цимбалюк та 

інших.  

Однак як динамічний розвиток інформаційного законодавства, так і 

людиноцентристська трансформація змісту публічно-правових 

правовідносин вимагають постійного звернення до проблеми забезпечення 

ефективності нормативного механізму режиму доступу до публічної 

інформації.  

Загальнотеоретична концепція інституту правового регулювання 

передбачає, що воно спрямовано на урегулювання суспільних відносин з 

метою досягнення встановлених цілей впливу за допомогою системи 

спеціальних засобів [7, с. 49].  

На соціальній спрямованості реалізації правового регулювання 

наголошує О.Ф. Скакун, зазначаючи, що воно забезпечує надання суспільним 

відносинам певної форми, завжди пов’язане з реальними відносинами, має 

цілеспрямований характер, здійснюється за допомогою правових засобів, які 

забезпечують його ефективність, і гарантує доведення норм прав до їх 

виконання [234, с. 263-265]. 

Нормативно-правове забезпечення адміністративного режиму доступу 

до публічної інформації об’єктивується в нормах права, що містяться в 

нормативних актах – офіційних документах правотворчого характеру органів 

державної законодавчої та виконавчої влади. Правове регулювання доступу 

до публічної інформації здійснюється певним комплексом нормативно-
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правових документів, що можуть бути класифіковані за юридичною силою та 

предметом правового регулювання.  

Адміністративно-правовий режим доступу до публічної інформації 

визначається значним масивом нормативно-правових актів.  

Взагалі, правовою основою для використання публічної інформації є 

законодавство, яке регулює режим доступу до відомостей, що відображають 

результати діяльності суб’єктів владних повноважень, а також сукупність 

відомостей, що містяться у відповідних реєстрах, що створюються внаслідок 

реалізації ними публічно-управлінських функцій.  

Стан правового забезпечення режиму доступу до публічної інформації 

характеризується надлишковою формалізацією. 

 Так, уже у 2008 році правове регулювання інформаційних відносин 

здійснювалось 257 Законами України, 290 постановами Верховної Ради 

України, 368 указами Президента України, 1149 постановами й 

206 розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також понад 1000 інших 

підзаконних нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади [46]. Станом на 1 січня 2019 року цей показник, за результатом пошуку 

в системі «Законодавство України», збільшився майже удвічі. 

Загальні засади встановлення адміністративно-правового режиму 

доступу до публічної інформації визначено у Конституції України (ст. ст. 32, 

34, 50 та ін.), норми якої окреслюють особливості використання 

персональних даних про особу, відомостей про результати діяльності 

суб’єктів владних повноважень, а також право кожної особи щодо доступу до 

відомостей, що не містять обмежень їх обігу [93]. 

Серед нормативно-правових актів, що визначають особливості 

реалізації адміністративного режиму доступу до публічної інформації, 

найвищу юридичну силу мають Закони України. По-перше, це, як було 

зазначено, Основний Закон – Конституція України [93], по-друге, 

кодифіковані законні акти (Кодекс України про адміністративні 

правопорушення [79], Кодекс адміністративного судочинства [78]), нарешті, 
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закони («Про інформацію» [201], «Про доступ до публічної інформації» 

[175], «Про державну таємницю» [170], «Про національну безпеку України» 

[203], «Про видавничу справу» [162], «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» [178], «Про телебачення та радіомовлення» 

[221], «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» 

[195], «Про доступ до судових рішень» [177], «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації»» [209] тощо.  

Сукупність законодавчих нормативних актів, прийнятих Верховною 

Радою України, встановлює організаційні процедури забезпечення доступу 

до публічної інформації, особливості її обігу, встановлення обмежень 

використання тощо. 

До системи підзаконних нормативно-правових актів за своєю 

юридичною силою належать укази Президента України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, накази центральних органів 

виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування. 

 При цьому не існує єдиних вимог до оформлення таких підзаконних 

нормативно-правових актів, безпосередньо не визначено перелік питань, які 

можуть бути врегульовані певним документом. 

Зазначені нормативно-правові документи виступають результатом 

спеціальної діяльності представників публічної влади – нормотворчості.  

Тут слід зупинитися на одному досить важливому, на наш погляд, 

дискусійному теоретичному моменті. Відомо, що більшість дослідників 

визнають поняття правотворчості, законотворчості та нормотворчості як 

тотожні категорії, що означають процеси, в результаті яких досягається мета 

– створення відповідних правових приписів, обов’язкових до виконання 

визначеним колом суб’єктів.  

Так, О. Ф. Скакун зазначає, що в результаті правотворчості досягається 

одна з головних цілей правового регулювання суспільних відносин – 

встановлення (санкціонування), зміна та скасування юридичних приписів 
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[235, с. 294]. Так само і В. В. Лазарєв наголошує на ідентичності таких 

категорій, як правотворчість та нормотворчість, при цьому в основу 

ефективності діяльності зі створення юридичних приписів ним покладається 

категорія доцільності таких норм [125].  

Однак деякі вчені висловлюють пропозицію щодо доцільності 

визначення правотворчості як родової категорії у порівнянні з 

законотворчістю та нормотворчістю.  

Зокрема, А. О. Рибалкін наголошує на співвідношенні нормотворчості 

та правотворчості як частини та цілого, при цьому визначає нормотворчість 

як «діяльність компетентних суб’єктів зі створення, зміни або скасування 

правових норм, метою якої є конкретизація актів вищої юридичної сили» 

[227, с. 7].  

В основу розмежування понять законотворчість, нормотворчість та 

правотворчість необхідно покласти суб’єктний склад таких правовідносин, де 

реалізація першої допускається лише в діяльності парламенту, другої – в 

межах діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, тоді 

як правотворчістю, на думку Н. І. Матузова, можуть займатися будь-які 

суб’єкти правовідносин, в тому числі недержавні утворення, зокрема, 

профспілкові організації, громадські організації та інші особи, що можуть 

розробляти проекти нормативно-правових актів [245, с. 237].  

Ознаками нормотворчості, на думку Є. А. Гетьмана, є: 1) її реалізація 

через діяльність органів виконавчої влади; 2) регламентований встановлений 

порядок здійснення; 3) досягнення спеціального результату у вигляді 

нормативно-правового акта [30, с. 46].  

Однак незважаючи на виділені вченими спеціальні ознаки 

нормотворчості, відсутнім є спеціальний законодавчий акт, який би 

встановив процедурні особливості прийняття окремих видів підзаконних 

нормативно-правових актів, критерії їх відмежування, коло питань, що 

можуть бути врегульовані тим чи іншим актом.  
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Саме тому слушною виявляється пропозиція Є. А. Гетьмана щодо 

доцільності прийняття законодавчого акта, який би визначив процедуру 

ухвалення підзаконних нормативно-правових актів, що в цілому сприяло б 

підвищенню ефективності діяльності із систематизації українського 

законодавства [31, с. 9-11]. 

Отже, переходимо до характеристики системи підзаконних 

нормативно-правових актів у сфері правового регулювання режиму доступу 

до публічної інформації. У системі підзаконних нормативно-правових актів 

укази Президента України мають найвищу юридичну силу, при цьому, 

виходячи з повноважень Президента України, їх зміст має вказівний 

характер, як правило, приймаються вони з метою врегулювання окремих 

проблем суспільного життя. Окремими указами Президента України 

визначаються адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади, 

їхня компетенція.  

Так, Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463/2015 

«Про Положення про проходження військової служби (навчання) 

військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України» [209] визначено особливості підготовки спеціального 

персоналу, до повноважень якого належить забезпечення обігу інформації з 

обмеженим доступом у сфері оборони.  

Враховуючи особливі повноваження Президента України, який є 

верховним головнокомандуючим, з метою забезпечення потреб національної 

оборони саме указами глави держави визначається, яким актам може бути 

надано позначення «Опублікуванню не підлягає», тобто які є службовою 

інформацією з обмеженим доступом [206; 218].  

На нижчому рівні за юридичною силою у порівнянні з указами 

Президента України знаходяться постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України.  
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Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади») [222].  

Відповідно до Конституції України Уряд вживає заходів щодо 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина (ст. 116) [93]. 

Організовуючи роботу, спрямовану на вдосконалення правового 

регулювання відносин у сфері деталізації актів Верховної Ради, Президента 

України щодо адміністративно-правового забезпечення доступу до публічної 

інформації, Кабінет Міністрів вносить до Верховної Ради законопроекти та 

ухвалює постанови та розпорядження [202].  

Серед постанов Кабінету Міністрів України, що визначають правові 

основи режиму доступу до публічної інформації, слід виділити такі: 

постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784 «Про 

затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру 

та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а 

також здійснення ідентифікації та верифікації» [190], розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про підписання Імплементаційного протоколу 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки щодо 

співробітництва в галузі географічної інформації» від 9 листопада 2016 р. 

№ 813-р [207]; постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 

830 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень 

рухомого майна» [189]; розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 

липня 2017 р. № 476-р «Питання надання інформації з Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян» [137]; постанова Кабінету Міністрів 

України від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції 

про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів 

та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» 

[194] та інші. 

Спеціальним підзаконним нормативно-правовим актом встановлюється 

порядок поширення публічної інформації, що виникає внаслідок діяльності 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2016-%D1%80


49 
 
Верховної Ради України. Однак однозначності у нормотворчості з питань 

визначення процедури доступу до публічної інформації немає – це можуть 

бути і розпорядження Верховної Ради України, і постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України, і накази центральних органів виконавчої влади. 

Так, розпорядженням Верховної Ради України від 19 травня 2015 р. 

№ 699 встановлено, що поширення публічної інформації про діяльність 

законодавчого органу здійснюється за допомогою відповідних 

інформаційних ресурсів, якими є «веб-сайт Верховної Ради України, веб-сайт 

Голови Верховної Ради України, веб-сайти комітетів Верховної Ради України 

та підрозділів Апарату Верховної Ради України» (п. 2 Розпорядження 

Верховної Ради України від 19.05.2015 № 699) [162].  

При цьому на відповідних ресурсах підлягають поширенню такі 

відомості про діяльність Верховної Ради України: «законопроекти; Закони 

України, постанови Верховної Ради України, міжнародні договори України; 

пленарні засідання Верховної Ради України та парламентські слухання; 

структура Верховної Ради України; керівництво Верховної Ради України; 

депутатський корпус Верховної Ради України (всі скликання); депутатські 

фракції і групи; комітети та комісії Верховної Ради України; діяльність 

комітетів Верховної Ради України; діяльність тимчасових спеціальних і 

тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України; міжпарламентські 

зв'язки; проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення 

влади»; господарсько-фінансова діяльність Верховної Ради України; доступ 

до публічної інформації; порядок доступу громадян до відкритих пленарних 

засідань Верховної Ради України; висвітлення діяльності Верховної Ради 

України у ЗМІ; бібліотечно-бібліографічні ресурси Верховної Ради України; 

діяльність Апарату Верховної Ради України, а також посилання на веб-

ресурси інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

України, органів влади інших держав та фото-, аудіо- та відеоматеріали, що 

висвітлюють діяльність Верховної Ради України». 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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Взагалі ефективність правового регулювання доступу до публічної 

інформації сьогодні прямо залежить від наявності інформаційної системи, що 

об’єднувала б відомості про результати діяльності органів державної 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних 

повноважень та відомості, використовувані ними під час ухвалення 

управлінських рішень.  

Спеціальними актами визначається обсяг інформації, що визнається 

публічною, стосовно діяльності окремих органів влади.  

Такими нормативно-правовими актами є, зокрема, є наказ Міністерства 

юстиції України від 1 грудня 2017 р. № 532 «Питання виконання Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві закордонних 

справ України» [134], яким такою визначено інформацію про організаційну 

структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та 

фінансові ресурси (структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та 

механізм їх витрачання тощо) МЗС України; нормативно-правові акти, акти 

індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті МЗС, проекти 

рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові 

засади діяльності; перелік та умови отримання послуг, що надаються МЗС, 

форми і зразки документів, правила їх заповнення; порядок складання, 

подання запиту на інформацію, оскарження рішень МЗС, дій чи 

бездіяльності; про систему обліку, види інформації, яку зберігає МЗС; про 

механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може 

представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію 

повноважень МЗС; плани проведення та порядок денний своїх відкритих 

засідань; розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і 

бланки установи; загальні правила роботи МЗС, правила внутрішнього 

трудового розпорядку; звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на 

інформацію та інші відомості, оприлюднення яких є обов’язковим відповідно 

до чинного законодавства. 
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Особливий порядок доступу до публічної інформації у сфері освіти та 

науки визначено наказом МОН України від 4 вересня 2014 р. № 981 [187].  

У зазначеному Наказі встановлено, що доступ до публічної інформації 

забезпечується шляхом оприлюднення інформації на офіційних ресурсах 

Міністерства освіти та науки України, а також шляхом реагування на 

звернення громадян чи на інші види запитів про отримання інформації. Крім 

того, у Наказі визначено підстави, що можуть стати причиною відмови у 

наданні відповіді на запит про доступ до інформації про результати 

правозастосовної діяльності у сфері освіти та науки. 

Спеціальний доступ до інформації про цивільний стан громадян 

України встановлюється відповідно до наказів Міністерства юстиції України; 

зокрема, таким є наказ «Про затвердження Порядку передання Міністерством 

юстиції України Пенсійному фонду України інформації з Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи» від 

20 лютого 2018 р. № 434/5 [193], який прийнято на виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 476-р [137]. 

Крім того, відповідно до ст. 9 Конституції України [93] складовою 

національної правової системи є міжнародні правові акти, ратифіковані 

Верховною Радою України у встановленому законом порядку; тому 

вимагають аналізу міжнародні правові документи у розрізі забезпечення 

функціонування режиму доступу до публічної інформації. 

Необхідно підкреслити, що перед закріпленням права доступу до 

публічної інформації у міжнародних правових документах формування цього 

інституту відбувалось на національному рівні провідних демократичних 

країн Західної Європи ще наприкінці XVIII ст. 

У загальновідомому Біллі про права 1791 р., що містить 10 поправок до 

Конституції Сполучених Штатів Америки, закладено основні засади захисту 

права на інформацію, що має базуватись на необхідності ухвалення законів, 

які не обмежують свободу слова [92, с. 36], однак при цьому такі зміни до 

основного закону США не визначали як складову права на свободу слова 



52 
 
права гарантованого доступу до відомостей про результати діяльності 

органів державної влади.  

Серед перших країн, які визнали право кожного на доступ до 

інформації про результати діяльності органів державної влади, стала 

Норвегія, у Конституції 1814 р. якої передбачено необхідність публікації 

парламентських дебатів у друкованих засобах масової інформації, окрім 

ситуації, коли законодавчий орган простою більшістю голосів ухвалить 

рішення про заборону такого поширення інформації (ст. 84) [89, с. 579].  

Конституція Французької Республіки 1795 р. та 1799 р. закріпила право 

громадянина на отримання звітної інформації від посадових осіб, однак 

зобов’язання звітувати для вищих органів державної влади не 

встановлювалось [90; 91].  

При цьому акцент робився на необхідності звітувати саме про 

фінансові витрати посадових осіб органів державної влади, витрати, 

здійснені для розвитку науки, що є складовими держаного бюджету [90]. 

Одним із перших законів, що визначив основні засади реалізації та захисту 

права на свободу думки, став Закон Французької Республіки від 29 липня 

1881 р., де встановлювався механізм гарантування захисту журналістів, що 

розміщували публікації про діяльність парламенту, від кримінальної та 

цивільної відповідальності, містились положення щодо захисту від 

цивільного та кримінального переслідування за публікацію в журналах звітів 

про роботу парламенту [228, с. 84].  

Визначальним нормативно-правовим актом у правовій регламентації 

міжнародних стандартів забезпечення прав та свобод людини та громадянина є 

Загальна Декларація прав людини, прийнята 10 грудня 1948 року Організацією 

об’єднаних націй [51].  

У статті 19 Загальної декларації прав людини визначається, що особа має 

право в межах реалізації права на свободу переконань на свободу пошуку, 

одержання та поширення інформації [51]. По суті, це один із перших чітко 

сформульованих міжнародних стандартів, який повинен бути відображений у 
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Конституціях різних держав і визначати суть та зміст діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, що зобов’язані не перешкоджати 

його реалізації. 

Як визначає О. Дашковська, відповідність правового регулювання 

діяльності органів державної влади міжнародним стандартам забезпечення прав 

людини досягається внаслідок кропіткої щоденної роботи над удосконаленням 

змісту нормативно-правових актів [36, с. 44]. Саме вказана діяльність держав 

забезпечить реальність та ефективність міжнародних стандартів у сфері прав 

людини [239, с. 98].  

О. М. Солоненко основою міжнародних стандартів у сфері прав людини 

вважає норми природного права, що передбачає ідеали свободи, справедливості 

та рівності перед законом. Ці норми закріплені правовою системою кожної 

держави. До них належать: 1) фундаментальні права та свободи, зафіксовані в 

Загальній декларації та пактах про права людини; 2) демократичні принципи та 

норми організації й діяльності державної влади, головними з яких є 

народовладдя, розподіл влад, верховенство права, проголошення народу 

єдиним джерелом влади та наявність незалежних від влади органів правосуддя 

[239, с. 97].  

Також міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини у сфері 

інформації закріплюються Європейською конвенцією прав людини і 

основоположних свобод [216], у статті 10 якої визначено, що реалізація права 

на свободу поглядів передбачає свободу «дотримуватися своїх поглядів, 

одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної 

влади і незалежно від кордонів». І хоча статтею 10 Конвенції не визначено 

безпосереднім обов’язком суб’єкта владних повноважень забезпечення 

належного доступу до інформації про результати його діяльності, а також 

застосування шляхів доступу до інформаційних баз даних, практика розгляду 

справ Європейським судом з захисту прав людини виходить із розуміння, що 

ст. 10 Європейської Конвенції прав людини і основоположних свобод 
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покладає на державу позитивний обов’язок надавати інформацію або 

документи за інформаційними запитами.  

Спеціальні міжнародно-правові стандарти встановлюються щодо 

питань доступу та обігу інформації про стан довкілля, яка також за своєю 

сутністю належить до категорії публічної, володіння якою сприяє належному 

забезпеченню права кожної особи на сприятливе навколишнє природне 

середовище. Це закріплено Орхуською Конвенцією 1999 р. [83], у статті 4 

якої визначено процедуру реагування державного органу на запит про 

надання відомостей про стан довкілля.  

Необхідно підкреслити, що ст. 1 Орхуської Конвенції визначено, що в 

межах змісту цього нормативно-правового акта під державним органом 

розуміється не лише урядовий орган на національному, регіональному та 

іншому рівні, а й «фізичні чи юридичні особи, які виконують державні 

адміністративні функції згідно з національним законодавством, включаючи 

конкретні обов'язки, види діяльності та послуги, що мають причетність до 

навколишнього середовища, а також до державних органів – розпорядників 

екологічної інформації віднесено всіх інших учасників правовідносин, що 

виконують державні обов’язки та функції чи надають публічні послуги, 

предметом яких є стан навколишнього природного середовища, і при цьому 

вони перебувають під наглядом відповідних центральних органів виконавчої 

влади» [83] .  

Крім названих, до системи міжнародно-правових актів, ратифікованих 

Україною, що є складовою законодавства у сфері доступу до публічної 

інформації, необхідно віднести такі: Рекомендацію № 854 (1979) 

Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про доступ громадськості до 

інформації, що є в розпорядженні державних органів, та свободу інформації» 

[173]; Рекомендацію № R (81) 19 Комітету Міністрів Ради Європи «Про 

доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів» 

1981 р. [174]; «Йоганнесбурзькі принципи. Національна безпека, свобода 
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висловлювань і доступ до інформації» [63]; «Модельний закон про свободу 

інформації» міжнародної неурядової організації «Артикль 19» [119]. 

Необхідно вказати ще низку міжнародних угод, не ратифікованих 

Україною, які регулюють сферу доступу до публічної інформації.  

Такими міжнародними угодами є Рекомендація Rec (2004) 15 Комітету 

міністрів держав – членів Ради Європи щодо впровадження електронного 

урядування та Конвенція про доступ до офіційних документів від 18 червня 

2009 р. (ETS № 205) [270]. Конвенцію про доступ до офіційних документів 

від 18 червня 2009 р. ратифіковано лише Норвегією, Швецією, Угорщиною 

та Чорногорією, тоді як для набуття нею чинності вимагається ратифікація не 

менш ніж десятьма країнами (і при цьому діє Регламент (ЄС) №1049/2001 

щодо відкритого доступу до документів Європейського Парламенту, зміст 

якого є майже тотожним до змісту положень зазначеної нератифікованої 

Конвенції). 

Правове регулювання доступу до публічної інформації має 

спрямовуватися на розвиток інформатизації та запровадження концепції 

електронного урядування, що сприятиме підвищенню довіри громадськості 

населення до діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Функції запровадження концепції електронного урядування 

в Україні покладено на спеціальне агентство – Державне агентство з питань 

електронного урядування, яке наразі звітує про те, що Україна посідає 

17 місце серед 30 країн-лідерів з питань забезпечення доступу до відкритих 

даних [24]. Хоча на практиці функціонування більшості цих реєстрів 

характеризується недоліками та прогалинами у правовому регулюванні. 

Взагалі на основі аналізу нормативно-правових актів, що регулюють 

режим доступу до публічної інформації, можна визначити, що вадами такого 

правового регулювання є, по-перше, невизначеність стандартів забезпечення 

права громадян на інформацію та недостатність правової регламентації 

відповідальності службовців за порушення цих стандартів; підміна 

законодавчої регламентації регуляцією підзаконними нормативними актами; 
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суперечність норм різних нормативно-правових актів у цій сфері; відсутність 

належної систематизації нормативно-правових актів.  

Зазначені недоліки значною мірою пов’язані з історичними 

особливостями становлення нормативної бази режиму доступу до публічної 

інформації. У своєму розвитку законодавство у сфері доступу до публічної 

інформації пройшло декілька етапів. 

На першому етапі відбулося законодавче закріплення категорії 

інформації.  

Початком цього етапу стало прийняття Закону України «Про 

інформацію» від 2 жовтня 1992 року, яким було визначено, що реалізація 

права на вільне одержання, використання, поширення, зберігання та захист 

інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, 

є складовою забезпечення політики держави з формування та розвитку 

громадянського суспільства. Нормативно-правовими положеннями Закону 

України «Про інформацію» встановлено рівність усіх учасників 

правовідносин у забезпеченні доступу до інформації, що забезпечує 

реалізацію їх законних прав та інтересів [201]. Однак попри всю його 

прогресивність, Закон України «Про інформацію» радше слід розглядати як 

декларацію про визнання свободи слова, аніж як дієвий механізм його 

адміністративно-правового забезпечення. 

Також до першого етапу становлення законодавства у сфері доступу до 

публічної інформації належить ухвалення Закону України «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», в якому визнано право кожного 

громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, 

використовувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу 

інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації [178]. 

Початок другого етапу розвитку та становлення законодавства у сфері 

доступу до публічної інформації пов’язується з розробкою та прийняттям 

Закону України від 3 вересня 1997 року «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
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засобами масової інформації» [209].  

Зазначений законодавчий акт, вперше встановлюючи обов’язок органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування поширювати 

інформацію про свою діяльність та її результати за допомогою засобів 

масової інформації, ще не визначав режим доступу до публічної інформації 

по суті. 

Початком третього етапу розвитку законодавства у сфері доступу до 

публічної інформації було прийняття указу Президента України «Про заходи 

щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 

Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 

31 липня 2000 року № 928/2000 [198], в якому вперше було обґрунтовано 

необхідність для органів державної влади створення офіційних інтернет-

сторінок, змістовним наповненням яких визначалась публікація результатів 

діяльності суб’єктів владних повноважень.  

Продовженням реалізації внутрішньої політики у сфері доступу до 

публічної інформації став указ Президента України «Про додаткові заходи із 

забезпечення відкритості діяльності органів державної влади» від 1 серпня 

2002 року № 683/2002, де визначено обов’язок Кабінету Міністрів України із 

забезпечення додержання права громадян на отримання в установлені строки 

достовірної інформації про діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування [171].  

Третій етап позначено також ухваленням такого знакового закону, як 

Закон України від 11 вересня 2003 року «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» [183], у статті 12 якого визначено 

обов’язок органу державної влади та органу місцевого самоврядування 

оприлюднювати нормативно-правові акти, що містять положення, 

«спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також 

адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб’єктами господарювання» (ст. 1). Крім того, 

значний крок уперед символізували розробка і прийняття Закону України 
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«Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», в якому як одна зі 

складових реалізації внутрішньої політики у гуманітарній сфері 

розглядається політика із забезпечення свободи поширення інформації, 

розвитку різних форм мас-медіа; встановлюються зобов’язання держави та 

інших суб’єктів суспільних відносин інформувати громадськість про стан 

довкілля, що в результаті має сприяти інтеграції України у світовий 

інформаційний простір [182]. Крім того, впродовж початку 2000-х років 

ухвалено низку підзаконних нормативно-правових актів, що сприяли 

оптимізації механізму доступу до публічної інформації. Такими нормативно-

правовими актами є указ Президента України «Про Доктрину інформаційної 

безпеки України» від 8 липня 2009 року [172], постанови Кабінету Міністрів 

України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади» від 4 січня 2002 року [210]; «Про 

заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний 

уряд» від 24 лютого 2003 року [199]; «Про затвердження Положення про 

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів» від 17 березня 

2004 року [188]. 

Останній етап розвитку системи законодавства у сфері доступу до 

публічної інформації пов’язується з ратифікацією Верховною Радою України 

Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (CETS №205) 

[83], на підставі чого було розроблено та прийнято Закон України «Про 

доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року [175]  

Визначення на законодавчому рівні механізму доступу до публічної 

інформації є характерним для понад 90 країн світу; крім того, понад 20 країн 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі визнали його як 

конституційне право людини [124] . 

Отже, розвиток законодавства у сфері публічної інформації необхідно 

визнати як належний, що в тому числі обґрунтовується достатнім масивом 

міжнародно-правових актів, реалізація положень яких сприяє забезпеченню 

прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. 
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До основних пріоритетів публічного управління у країнах Європейського 

Союзу належить забезпечення функціонування державних інституцій на 

засадах розкриття інформації у публічній політиці у встановлених нормами 

національного законодавства межах, в тому числі завдяки зростанню впливу 

громадськості на державну політику. Саме реалізацію таких міжнародно-

правових стандартів покладено в основу національної державної програми 

розбудови системи електронного урядування та електронного судочинства. 

Використання потенціалу відкритих даних є ефективних інструментом 

забезпечення впливу громадськості на діяльність уряду країни. І в цьому 

аспекті необхідно підкреслити, що за результатами рейтингу відкритості 

системи публічного управління, складеного Open Data Barometer від 

міжнародної організації World Web Foundation, у 2017 році Україна з 

17 місця просунулась на 2 місце за темпами відкриття даних про діяльність 

органів державної влади та місцевого самоврядування [254]. 

Головна проблема забезпечення підвищення ефективності 

функціонування публічного управління взагалі і у сфері доступу до публічної 

інформації зокрема полягає в домінуванні відомчого нормативно-правового 

регулювання. В цьому аспекті окремі вчені висловлюють думку про 

необхідність законодавчого позбавлення більшості центральних органів 

виконавчої влади, крім вузького кола міністерств, права видавати нормативні 

акти, що обмежують права та свободи громадян, у першу чергу право на 

отримання відомостей [39, c. 57].  

Однак однією з головних проблем реалізації цієї ідеї буде визначення 

критеріїв, за якими певні центральні органи виконавчої влади втратять такі 

повноваження, а деякі ні. У цілому ж ідея обмеження нормотворчості органів 

виконавчої влади, яке стосується прав і свобод громадян, є прийнятною та 

обґрунтованою. По-перше, це дасть можливість піднести роль закону в 

механізмі правового регулювання суспільних відносин, що значною мірою 

сприятиме забезпеченню режиму законності в системі органів виконавчої 

влади. По-друге, внаслідок цього можна прогнозувати зменшення кількості 
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порушень прав громадян у процесі нормотворчості. І, по-третє, будуть 

створені перешкоди для використання нормативних актів у суто власних 

відомчих інтересах.  

Отже, відсутність законодавчо впорядкованого переліку видів актів, які 

видаються міністерствами, службами, агентствами та іншими органами 

державної влади, не лише призводить до безсистемності та стихійності у 

всьому нормотворчому процесі, але й нерідко ставить перед цими органами 

питання про те, в акті якого конкретного виду слід вміщувати той чи інший 

нормативний припис. Тому, як уже зазначалось, об’єктивно назріла потреба в 

прийнятті Закону України «Про нормативно-правові акти», в якому мають 

бути чітко визначені види підзаконних нормативно-правових актів та 

питання, що можуть бути об’єктом правового регулювання кожного з них.  

Таким чином, для вдосконалення нормативно-правового регулювання у 

сфері забезпечення доступу до публічної інформації слід виробити нові 

принципи структурної організації правових документів щодо конкретного 

змісту діяльності, конкретних завдань, функцій і повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування, а також підвищити якість 

нормативних розпоряджень. 

Підбиваючи підсумки вищезазначеного, уточнимо періодизацію 

історичного становлення системи правового регулювання законодавства у 

сфері доступу до публічної інформації:  

1) перший етап – з 2 жовтня 1992 року (з моменту прийняття Закону 

України «Про інформацію») по 3 вересня 1997 року (до прийняття Закону 

України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»), 

протягом якого визначено основні засади забезпечення права на інформацію; 

 2) другий етап – з 3 вересня 1997 року по 31 липня 2000 року (до 

ухвалення указу Президента України «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від № 928/2000 від 
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31 липня 2000 року) – встановлення необхідності активізації впровадження 

державної інформаційної політики на внутрішньому та зовнішньому рівнях; 

 3) третій етап – з 31 липня 2000 року по 13 січня 2011 року, до 

прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» – період 

усвідомлення необхідності забезпечення прозорості діяльності суб’єктів 

владних повноважень, протягом якого активізувалось міжнародне 

співробітництво з вироблення стандартів публічного управління та участі 

громадськості у ньому;  

4) останній етап – з 13 січня 2011 року по теперішній час, період 

характеризується пошуком шляхів забезпечення ефективності реалізації 

концепції електронного урядування та судочинства. 

Дослідження етапів розвитку інформаційного законодавства взагалі й у 

сфері обігу публічної інформації зокрема дозволяє дійти висновку про 

накопичення значного масиву нормативно-правових актів різної юридичної 

сили. Усе це дозволяє поставити на порядок денний правової науки питання 

щодо необхідності систематизації законодавства у цій галузі, тобто 

проектування та ухвалення Інформаційного кодексу України. 

Розробка та прийняття Інформаційного кодексу України триває вже 

майже два десятиліття. Створення проекту кодифікованого законодавчого 

акта відбувається у складних умовах суспільно-політичної та економічної 

кризи. Складність розробки проекту Інформаційного кодексу України 

полягає у відсутності єдиного підходу до мети його ухвалення. Деякі вчені 

наголошують на необхідності правового регулювання технології обігу 

інформації, інші – на встановленні механізму реалізації права на інформацію 

[152].  

При цьому необхідно зазначити, що створення будь-якого 

законодавчого акта не повинно бути результатом політичної волі, а має 

базуватися на досягненнях розвитку юридичної науки та висновках 

публічного обговорення нормопроекту [128, с. 28]. 
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Єдності підходів до визначення структури Інформаційного кодексу 

України не спостерігається. Виділяється підхід, запропонований 

Л. П. Коваленко, яка обґрунтовує доцільність поділу Інформаційного кодексу 

України на Загальну та Особливу частини [74].  

Загальна частина Інформаційного кодексу України, на думку вченої, 

має бути присвячена питанням врегулювання підстав виникнення 

інформаційних прав та обов’язків, особливостям здійснення інформаційних 

прав та виконання обов’язків з урегулюванням захисту інформаційних прав 

та інтересів; крім того, доцільним тут буде визначення характерних 

складових елементів статусу суб’єктів правовідносин та об’єктів 

інформаційних прав. Норми Загальної частини Інформаційного кодексу 

України мають містити трактування системи джерел інформації, 

інформаційних продуктів, визначити особливості здійснення державної 

інформаційної політики в Україні. Особлива частина проекту 

Інформаційного кодексу України має містити норми, що регулюють обіг 

окремих видів інформації, приміром науково-технічної інформації, захист 

персональних даних, електронних документів, електронного цифрового 

підпису та електронного документообігу, комерційної таємниці [74]. 

Пропозиції Л. П. Коваленко підтримано й іншими представниками 

науки адміністративного права, зокрема Ю. Є. Максименко. Вважаючи 

розробку та прийняття Інформаційного кодексу України актуальним 

завданням сьогодення, дослідник обґрунтовує необхідність визначення в 

межах його нормативних положень загальних засад забезпечення 

інформаційної безпеки як складової частини національної безпеки України 

[110].  

Слід зазначити, що процес систематизації інформаційного 

законодавства України має відповідати умовам реалізації Угоди про 

Асоціацію, підписану між Україною та Європейським Союзом. Відповідно 

до зазначеної міжнародної угоди Україною має бути розроблено та 

впроваджуватись механізм належного рівня захисту обігу персональних 
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даних відповідно до «найвищих європейських та міжнародних стандартів, 

зокрема відповідних документів Ради Європи». При цьому статею 14 Угоди 

про Асоціацію, підписану між Україною та Європейським Союзом, 

підкреслюється, що до системи здійснення захисту у сфері обігу 

персональних даних може включатися «inter alia», обмін інформацією та 

експертами [266]. 

Таким чином, нормативно-правова база режиму доступу до публічної 

інформації в Україні може бути визначена як розгалужена сукупність 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, сучасний стан якої 

вимагає активізації процесів щодо систематизації законодавства задля 

досягнення належного рівня ефективності реалізації права на інформацію.  

Необхідно підкреслити, що в сучасних умовах в Україні відбувається 

поступовий процес імплементації норм інформаційного законодавства країн 

Європейського Союзу, що вимагає в подальшому забезпечення 

функціонування організаційно-правового механізму реалізації доступу до 

публічної інформації як гарантії відкритості та прозорості здійснення 

державної влади. 

 

 

Висновки до розділу 1: 

 

 

Вищезазначене надає базові орієнтири для подальшої розробки цих 

складних проблем і дозволяє визначити стратегічним завданням становлення 

та реалізації адміністративно-правового режиму доступу до публічної 

інформації своєчасне та ефективне вирішення актуальних проблем 

демократичного розвитку державного ладу взагалі й усунення існуючих 

проблем у забезпеченні конституційного права на інформацію зокрема. 

Серед аналітичних здобутків, яких ми дійшли у ході написання цього 

розділу, окремого згадування заслуговують такі: 
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1. Під час проведеного дослідження встановлено, що інформація є 

однією з фундаментальних характеристик світу, яка функціонує нарівні з 

матеріальними об’єктами, енергетичними ресурсами, просторовими та 

часовими ознаками суспільних відносин.  

До сутнісних характеристик інформації віднесено її повноту, 

своєчасність оприлюднення, об’єктивність та достовірність, суспільну 

корисність та цінність.  

З’ясовано, що в сучасних умовах відбувається трансформація категорії 

правового режиму, яка з виключно політико-правової конструкції набуває 

ознак юридичного феномена, який дозволяє забезпечити реалізацію 

особливостей правового регулювання певної категорії суспільних відносин. 

Необхідність активізації процесів з удосконалення правового 

регулювання обігу інформації та доступу до суспільно корисної інформації 

зумовлена розвитком технічного прогресу.  

Забезпечення прозорого механізму реалізації доступу до публічної 

інформації є однією з гарантій впровадження концепції публічно-сервісної 

держави, орієнтованої у виконанні поставлених перед нею завдань та 

функцій на забезпечення здійснення людиною її законних прав та 

задоволення її приватних інтересів. 

Наголошено, що реалізація доступу до публічної інформації передбачає 

поєднання активної та пасивної форми діяльності споживачів 

інформаційного продукту. Під пасивною формою доступу до публічної 

інформації розуміється здійснення інформаційної функції суб’єктами 

публічного управління шляхом розміщення на відповідних офіційних 

ресурсах, в тому числі в електронній формі, відомостей про результати їхньої 

діяльності, а також інших відомостей, що стали їм відомими під час 

реалізації управлінських завдань.  

Реалізація активної форми доступу до публічної інформації передбачає 

подання зацікавленою особою інформаційного запиту до суб’єкта публічного 
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управління про надання необхідних йому відомостей, а також про надання їх 

роз’яснень. 

Підкреслено, що попри поступові трансформаційні зміни, що 

характеризують інформаційний простір в Україні, залишаються 

невирішеними такі проблеми, як відсутність встановленого обов’язку 

суб’єкта публічного управління з приводу не лише надання інформації, а і 

здійснення її тлумачення; відсутність належного матеріально-технічного 

оснащення розпорядників публічної інформації, що дозволяло б 

забезпечувати надання послуг з виготовлення фотокопій запитуваної 

документації; прострочення термінів надання публічної інформації; 

неналежний рівень підготовки службовців, до повноважень яких належить 

забезпечення ведення відповідних реєстрів та інших баз даних; неналежний 

рівень інформаційної правової культури; низький рівень здійснення 

громадського контролю за діяльністю депутатів місцевих рад, доступі до 

прийняття рішень місцевого значення.  

Аналіз сучасного стану забезпечення доступу до публічної інформації 

дозволяє дійти висновку про необхідність пошуку належних шляхів 

забезпечення матеріально-технічного оснащення такого процесу. При цьому 

підкреслено, що забезпечення доступу до публічної інформації має 

здійснюватися у найбільш ефективний спосіб.  

Визначено, що право на доступ до публічної інформації реалізується 

через ознайомлення з відомостями про результати діяльності суб’єктів 

владних повноважень; використання баз даних національних реєстрів, що 

ведуться суб’єктами публічного управління; подання запиту до розпорядника 

публічної інформації. 

2. Дослідження стану нормативно-правового забезпечення режиму 

доступу до публічної інформації дозволяє дійти висновку про надзвичайно 

високий ступінь формалізації регулювання в цій галузі.  

Встановлено, що загальні засади адміністративно-правового режиму 

доступу до публічної інформації визначено у Конституції України (ст. ст. 32, 



66 
 
34, 50 та ін.), де, зокрема, окреслено особливості використання персональних 

даних про особу, відомостей про результати діяльності суб’єктів владних 

повноважень, а також право кожної особи щодо доступу до відомостей, що 

не містять обмежень їх обігу. 

Визначено, що серед нормативно-правових актів, які регулюють доступ 

до публічної інформації, найвищу юридичну силу мають Закони України – 

кодифіковані (Конституція України, що визначає основи обігу інформації в 

суспільстві, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс 

адміністративного судочинства), та звичайні («Про інформацію», «Про 

доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про 

національну безпеку України», «Про видавничу справу», «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення та 

радіомовлення», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах», «Про доступ до судових рішень», «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації»» та ін.).  

Аргументовано, що сукупність законодавчих нормативних актів, 

прийнятих Верховною Радою України, встановлює організаційні процедури 

забезпечення доступу до публічної інформації, особливості її обігу, 

встановлення обмежень використання тощо. 

З’ясовано, що реалізація законодавчих вимог із забезпечення доступу 

до публічної інформації пов’язується зі створенням інформаційних 

комплексних систем обліку відомостей про результати діяльності суб’єктів 

владних повноважень, а також обліку відомостей, які набуті ними під час 

виконання покладених на них повноважень.  

Визначено, що метою нормативно-правового регулювання доступу до 

публічної інформації є запровадження концепції електронного урядування, 

що сприятиме підвищенню довіри громадськості населення до діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування.  
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До проблем нормативно-правового регулювання забезпечення доступу 

до публічної інформації віднесено: недостатню правову регламентацію 

відповідальності службовців за порушення стандартів забезпечення права 

громадян на інформацію; підміну законодавчої регламентації підзаконними 

нормативними актами; неузгодженість норм підзаконних правових актів з 

нормами законів України в цій сфері; відсутність належної систематизації 

нормативно-правових актів, що ускладнює їх ефективне застосування.  

Історико-правовий аналіз нормативного регулювання доступу до 

публічної інформації дозволив визначити такі його етапи та перспективи 

становлення: перший етап пов’язується з прийняттям Закону України «Про 

інформацію» 2 жовтня 1992 року і характеризується визначенням основних 

засад забезпечення права на інформацію; другий етап започатковано 

прийняттям Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації» 3 вересня 1997 року і визначає новий вектор 

впровадження державної інформаційної політики на внутрішньому та 

зовнішньому рівнях; третій етап розвитку інформаційного законодавства 

розпочато ухваленням указу Президента України «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» № 928/2000 від 

31 липня 2000 року і завершується прийняттям Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, що посприяв реалізації 

завдань із забезпечення прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень 

і активізації міжнародного співробітництва з вироблення стандартів 

публічного управління та участі громадськості у ньому; четвертий етап 

триває й досі і характеризується пошуком шляхів забезпечення ефективності 

реалізації концепції електронного урядування та судочинства. 

Здійснений аналіз розвитку та становлення законодавства про доступ 

до публічної інформації дозволяє дійти висновку про доцільність активізації 
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процесів із його систематизації, спрямованої на вироблення проекту 

Інформаційного кодексу України. 

Окремі теоретико-методологічні та практичні проблеми розділу 

розкрито в авторських публікаціях [69; 71]. 
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Розділ 2. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 

ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

2.1 Адміністративні процедури як елемент правового режиму 

доступу до публічної інформації 

 

 

Тривалий час адміністративні процедури розглядались у межах 

розгляду структурних елементів адміністративного процесу, а саме як його 

окрема складова. Однак сучасні реалії, позначені євроінтеграційними 

процесами, що відбуваються в Україні, та паралельним розвитком 

адміністративно-правової науки, вимагають переосмислення сутності 

розуміння адміністративних процедур взагалі й у сфері доступу до публічної 

інформації зокрема. 

Досі залишаються актуальними питання належного правового 

регулювання здійснення адміністративних процедур в Україні, як і 

розробленості відповідного науково-теоретичного підґрунтя цього 

регулювання. Отже, дослідження сутності адміністративних процедур 

залишається злободенною теоретичною і практичною проблемою, яка 

привертає до себе увагу провідних вчених як України, так і зарубіжжя. 

Найбільш вагомі доктринальні висновки щодо сутності адміністративних 

процедур, що можуть бути взяти за основу при визначенні особливостей 

правового режиму обігу публічної інформації, висловлені у працях 

В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, О. М. Бандурки, Н. В. Коваленко, 

Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Ю. О. Легези, 

О. І. Миколенка, С. Г. Стеценка, В. П. Тимощука, В. К. Шкарупи та ін.  
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Особливістю вітчизняного юридичного наукового простору, де 

співіснують пострадянські та проєвропейські методологічні традиції, 

залишається трактування адміністративних процедур у так званому 

«вузькому» та «широкому» розумінні.  

Сутність адміністративних процедур у вузькому розумінні 

визначається як різноманітна управлінська діяльність щодо розгляду й 

розв’язання конкретних справ, що виникають у сфері публічного управління 

(В. М. Бевзенко, В. К. Колпаков, Т. О. Коломоєць [81, с. 156] та ін.). У 

широкому розумінні до адміністративних процедур відносять також 

нормотворчу та правозахисну діяльність адміністративних органів [29, 

с. 165]. Адміністративно-процесуальною процедурною діяльністю в 

широкому розумінні інколи вважають і розгляд та вирішення у судовому 

порядку публічно-правових спорів [2, с. 16; 3, с. 196].  

Отже, у такому широкому розумінні адміністративний процес (і 

адміністративні процедури як його складовий елемент) фактично стають 

всеохоплюючим поняттям. Наскільки обґрунтованим та гносеологічно 

ефективним є застосування такої юридичної категорії, як адміністративний 

процес в широкому розумінні, залишається невирішеним. Варто, на наш 

погляд, навести пропозицію О. І. Миколенко щодо доцільності відмови від 

застосування такої категорії-«гіганту», якою в сучасних умовах виступає 

адміністративний процес, і визначення сутності адміністративної процедури 

як конструкції, застосування якої відображає потреби реального суспільно-

правового життя [116, с. 25].  

Ю. М. Фролов з цього приводу зазначає, що процедура виступає 

початковою формою урегульованості в діяльності відповідних органів, що, за 

наявності об’єктивної необхідності, може перетворитися на більш 

впорядковану форму, яка має назву «процес» [255, с. 694]. 

Суміжною категорією з поняттями «адміністративний процес» та 

«адміністративна процедура» виступає поняття «адміністративне 

провадження». І знову ж таки одностайності тлумачення останнього не 
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спостерігається. У літературі можна зустріти і ототожнення понять 

«адміністративна процедура» та «адміністративне провадження» [103, с. 14], 

і співвідношення їх як цілого та частини [12, с. 111; 106, с. 221-231] тощо. 

Класичним є підхід до визначення критеріїв розуміння співвідношення 

понять «адміністративна процедура» та «адміністративне провадження», 

запропонований Е. Ф. Демським, В. П. Тимощуком, Ю. М. Фроловим, в 

основу якого покладено розуміння адміністративної процедури як загального 

встановленого порядку розгляду та вирішення справи адміністративним 

органом (модель провадження); відповідно, під провадженням розуміється 

«розгляд та вирішення окремої справи (тобто конкретна активна діяльність)» 

[2, с. 25; 37, с. 134-135].  

Слушною, на нашу думку, є позиція О. В. Кузьменко щодо того, що 

головна мета законодавчого визначення адміністративних процедур, їх стадій 

та принципів реалізації пов’язується із забезпеченням встановлення меж 

дискреції суб’єкта владних повноважень [100, с. 167].  

На необхідності відходу від застосування категорії адміністративного 

процесу і переходу до застосування категорії адміністративного провадження 

зроблено акцент і робочою групою з розробки проекту Закону України «Про 

адміністративні процедури» [53; 156], в якому під адміністративними 

процедурами розуміється визначений законодавством порядок здійснення 

адміністративного провадження.  

Адміністративне провадження при цьому трактується як «сукупність 

процедурних дій, вчинених адміністративним органом, і прийнятих 

процедурних рішень, що завершується прийняттям і, в необхідних випадках, 

виконанням прийнятого адміністративного акта» [160]. 

Наразі на розгляді Верховної Ради України перебуває проект Закону 

України «Про адміністративну процедуру» № 9456 від 28.12.2018 [160]. 

Відповідно до зазначеного Проекту адміністративною процедурою 

визнається визначений законодавством порядок здійснення 

адміністративного провадження. При цьому Проект містить і визначення 
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категорії «адміністративне провадження», досконалість якого викликає певні 

сумніви.  

Зокрема, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 2 Проекту під адміністративним 

провадженням розуміється «сукупність процедурних дій, послідовно 

вчинених адміністративним органом, і прийнятих процедурних рішень з 

розгляду та вирішення адміністративної справи, що завершується 

прийняттям і, в необхідних випадках, виконанням прийнятого 

адміністративного акта» [160].  

Виходячи із запропонованих нормативних положень Проекту № 9456, 

можливим є висновок про те, що не для всіх прийнятих управлінських 

рішень обов’язковою є стадія їх виконання. З урахуванням зазначеного під 

адміністративним провадженням необхідно розуміти сукупність 

процедурних дій з розгляду та вирішення адміністративної справи, 

результатом реалізації якої є прийняття адміністративного акта, що підлягає 

обов’язковому виконанню. 

Вважаємо, що положення Закону України «Про адміністративні 

процедури» потенційно становитимуть складову нормативно-правової бази 

режиму доступу до публічної інформації в частині регулювання надання 

адміністративних процедур у досліджуваній галузі поряд із іншими законами 

– «Про доступ до публічної інформації» [175], «Про захист персональних 

даних» [196] та інших законодавчих актів у сфері обігу інформації. 

На підставі наведеного можна зробити попередній висновок, що 

адміністративна процедура являє собою врегульовану чинним 

законодавством послідовність дій суб’єкта владних повноважень 

(адміністративного органу), спрямованих на прийняття та/або виконання 

адміністративного акта з метою забезпечення прав та свобод людини, 

досягнення збалансованості реалізації публічного та приватного інтересу. 

Адміністративні процедури у сфері обігу публічної інформації можуть 

бути класифіковані за декількома критеріями. Так, відповідно до мети 

здійснення провадження вони поділяються на регулятивні та охоронні.  
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Регулятивні адміністративні процедури спрямовуються на реалізацію 

права доступу особи до публічної інформації у випадку відсутності публічно-

правового спору або приватноправового спору між розпорядником 

інформації та заявником і реалізуються у виді провадження з надання 

відповіді на звернення громадян чи офіційний запит уповноваженого 

суб’єкта.  

Охоронні адміністративні процедури застосовуються у випадку 

наявності порушень режиму обігу публічної інформації, а також з метою 

вирішення публічно-правового або приватноправового спору, що виник у 

межах реалізації спеціальних прав заявником чи іншими особами; реалізація 

таких процедур пов’язується із провадженням з вирішення справи про 

адміністративне правопорушення, запобіганням їх можливому вчиненню, а 

також із судовим розглядом адміністративних справ у порядку 

адміністративного судочинства (відповідно, результатом реалізації таких 

процедур буде судове рішення або рішення іншого правозастосовного чи 

правоохоронного органу). Пов’язаність охоронних адміністративних 

процедур у сфері обігу публічної інформації з вирішенням публічно-

правового або приватноправового спору зумовлює те, що для вирішення 

таких спорів залежно від їх сутності застосовуються юрисдикція 

адміністративних чи господарських судів; в окремих випадках можлива й 

юрисдикція цивільних судів.  

Виходячи з положень національного законодавства та досвіду 

правового регулювання обігу публічної інформації, адміністративні 

процедури можуть бути класифіковані залежно від мети набуття 

зацікавленими особами спеціальних прав на такі об’єкти правовідносин. За 

таким критерієм адміністративні процедури, пов’язані із реалізацією доступу 

до публічної інформації, поділяються на процедури доступу до інформації, 

що реалізується з комерційною метою, та, відповідно, процедури доступу до 

інформації, що реалізується без мети отримання прибутку. 
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Залежно від підстави надання публічної інформації адміністративні 

процедури в досліджуваній галузі поділяються на: 1) надані на підставі 

звернення громадян; 2) надані на підставі офіційного запиту (народного 

депутату України, депутатів селищних, сільських та міських рад, адвокату та 

ін.). 

Реалізація адміністративних процедур у досліджуваній галузі 

відбувається у формі відповідних адміністративно-процедурних 

правовідносин.  

До елементів зазначених правовідносин у сфері доступу до публічної 

інформації належать такі складові:  

1) об’єкт правовідносин, яким 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» (ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації») 

[175];  

2) суб’єкти правовідносин, до яких належать, по-перше, запитувачі 

інформації (фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу 

юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень); по-друге, 

розпорядники інформації (суб'єкти владних повноважень – органи державної 

влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади 

Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов'язковими для виконання; юридичні особи, що фінансуються з 

державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – 

стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; особи, якщо 

вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень 

згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 

соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов'язаної з 
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виконанням їхніх обов'язків; суб'єкти господарювання, які посідають 

домінуюче становище на ринку, або наділені спеціальними чи виключними 

правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов 

постачання товарів, послуг та цін на них); по-третє, структурний підрозділ 

або відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації 

розпорядників інформації (ст. ст. 12, 13 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»);  

3) зміст правовідносин – права та обов’язки учасників правовідносин. 

Отже, спеціальним суб’єктом правовідносин доступу до публічної 

інформації є розпорядники таких відомостей. До розпорядників публічної 

інформації також належать суб’єкти господарювання, що володіють 

інформацією про стан довкілля; інформацією про якість харчових продуктів і 

предметів побуту; інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні 

явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і 

загрожують здоров'ю та безпеці громадян; іншою інформацією, що становить 

суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією) (ст. 13 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації») [175]. 

Зміст правовідносин режиму доступу до публічної інформації полягає у 

реалізації прав та обов’язків суб’єктів у визначених чинним законодавством 

формах та порядку. Отже, необхідним є здійснення характеристики реалізації 

форм надання публічної інформації. 

По-перше, забезпечення доступу до інформації, яка являє собою 

публічний інтерес, без наявності спеціальних запитів має забезпечуватися 

через офіційне її оприлюднення шляхом поширення за допомогою офіційних 

друкованих мас-медіа, а також розміщення інформації на єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних.  

По-друге, публічна інформація має бути розміщена на інформаційних 

стендах суб’єктів владних повноважень та інших уповноважених суб’єктів (у 

тому числі і суб’єктів господарювання). 
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Забезпечення активної та пасивної форми доступу до публічної 

інформації передбачає з’ясування переліку відомостей, що є обов’язковими 

для оприлюднення.  

З розвитком процесу інформатизації публічного управління постає 

питання визначення співвідношення категорій «публічна інформація» та 

«відкриті дані». 

До відкритих даних належать відомості, що стали відомими суб’єкту 

владних повноважень внаслідок здійснення ним організаційно-владних та 

розпорядчих функцій.  

Поширення публічної інформації у формі відкритих даних, як правило, 

реалізується шляхом формування наборів даних – електронних документів, 

що містять відкриті дані та складаються зі структурованої сукупності 

однорідних значень (записів), включають поля даних і метаінформацію про 

них [45]. Зазвичай оприлюднення відкритих даних здійснюється шляхом 

організації ведення державних реєстрів.  

На сьогодні в актуальному стані перебувають 13505 наборів даних, 

закріплені за 1383 розпорядниками інформації. Дані згруповані у 

18 категорій («транспорт», «держава», «фінанси», «юстиція», «податки», 

«екологія», «будівництво», «земля», «сільське господарство», «охорона 

здоров’я», «соціальний захист», «освіта та культура», «молодь та спорт», 

«стандарти», «економіка») [232]. 

Наприклад, Урядом України на виконання Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 

21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, 

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» створено Єдиний 

державний веб-портал відкритих даних, в якому міститься 19 реєстрів: 

1) Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі 

про банкрутство; 2) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань; 3) Єдиний державний реєстр 

осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення 

https://data.gov.ua/dataset/78531b7b-e0b1-489f-9924-64144faa7abd
https://data.gov.ua/dataset/78531b7b-e0b1-489f-9924-64144faa7abd
https://data.gov.ua/dataset/1c7f3815-3259-45e0-bdf1-64dca07ddc10
https://data.gov.ua/dataset/1c7f3815-3259-45e0-bdf1-64dca07ddc10
https://data.gov.ua/dataset/8faa71c1-3a54-45e8-8f6e-06c92b1ff8bc
https://data.gov.ua/dataset/8faa71c1-3a54-45e8-8f6e-06c92b1ff8bc
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влади»; 4) Реєстр адміністративно-територіального устрою; 5) Єдиний реєстр 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів) України; 6) Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення; 7) Реєстр методик проведення судових 

експертиз; 8) Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності; 9) Єдиний 

реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів; 10) Державний реєстр 

атестованих судових експертів; 11) Єдиний реєстр нотаріусів; 12) Реєстр 

громадських об‘єднань; 13) Реєстр громадських формувань; 14) Інформація 

про кількість проведених планових/позапланових перевірок та їх результати; 

15) Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів; 16) Інформація 

про суми переплат за податковими зобов’язаннями, в цілому та в розрізі 

основних податків; 17) Інформація про нарахування податків і зборів; 

18) Інформація про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати 

їх досудового розслідування; 19) Електронний реєстр чинних, блокованих та 

скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних 

центрів та центрів сертифікації ключів [185].  

Розпорядниками відкритих даних, що містяться у зазначених 

державних реєстрах, є Міністерство юстиції України, Державна фіскальна 

служба України та Генеральна прокуратура. Крім того, цінними є відомості 

про неоднаковий ступінь відкритості таких реєстрів, що міститься на 

Єдиному порталі відкритих даних.  

Зокрема, реєстр відкритих даних, що містить інформацію про 

зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового 

розслідування, ведеться Генеральною прокуратурою України й має рейтинг 

прозорості дві зірочки із п’яти, що є порівняно низьким показником [67]. 

Отже, такий низький показник доступу до публічної інформації свідчить про 

недостатню ефективність механізмів формування та інформаційного 

наповнення державних реєстрів, яка визнана однією із гарантій дотримання 

https://data.gov.ua/dataset/8faa71c1-3a54-45e8-8f6e-06c92b1ff8bc
https://data.gov.ua/dataset/a2d6c060-e7e6-4471-ac67-42cfa1742a19
https://data.gov.ua/dataset/d7cca6b1-863c-4c7d-a90b-6d024a68a4f7
https://data.gov.ua/dataset/d7cca6b1-863c-4c7d-a90b-6d024a68a4f7
https://data.gov.ua/dataset/d7cca6b1-863c-4c7d-a90b-6d024a68a4f7
https://data.gov.ua/dataset/1b80e5ef-3c57-4090-8c4f-cda687f67721
https://data.gov.ua/dataset/1b80e5ef-3c57-4090-8c4f-cda687f67721
https://data.gov.ua/dataset/6a534428-d898-47a4-8b43-bba954d01d28
https://data.gov.ua/dataset/6a534428-d898-47a4-8b43-bba954d01d28
https://data.gov.ua/dataset/fd25a249-4e5e-4257-b243-b9c16a8d0b6d
https://data.gov.ua/dataset/fd25a249-4e5e-4257-b243-b9c16a8d0b6d
https://data.gov.ua/dataset/53a169a8-dbe1-432f-a4f5-fe372cfe8076
https://data.gov.ua/dataset/53a169a8-dbe1-432f-a4f5-fe372cfe8076
https://data.gov.ua/dataset/0a556891-d6ef-4a5f-a182-caac2f7aa9c9
https://data.gov.ua/dataset/0a556891-d6ef-4a5f-a182-caac2f7aa9c9
https://data.gov.ua/dataset/1603f092-68b3-4c25-afef-8632aed79daf
https://data.gov.ua/dataset/b07bc894-7301-4bf2-a796-2708e9729538
https://data.gov.ua/dataset/b07bc894-7301-4bf2-a796-2708e9729538
https://data.gov.ua/dataset/6266fef2-cfea-409a-9709-86584e8a2c5c
https://data.gov.ua/dataset/de0a16f3-5fcc-4986-996a-e04ce2809d89
https://data.gov.ua/dataset/de0a16f3-5fcc-4986-996a-e04ce2809d89
https://data.gov.ua/dataset/c98e830c-e39e-4da6-a13c-f9ba32a79bec
https://data.gov.ua/dataset/e3e012a8-fd87-49ae-b0d5-97bba8af7d57
https://data.gov.ua/dataset/e3e012a8-fd87-49ae-b0d5-97bba8af7d57
https://data.gov.ua/dataset/e3e012a8-fd87-49ae-b0d5-97bba8af7d57
https://data.gov.ua/dataset/e1b68c42-0b5f-4380-99d2-a393440c22c5
https://data.gov.ua/dataset/8b9b1677-2407-454a-bfa7-76eb638c0ea1
https://data.gov.ua/dataset/8b9b1677-2407-454a-bfa7-76eb638c0ea1
https://data.gov.ua/dataset/d559d0a8-d299-434c-86a0-34c894dfc070
https://data.gov.ua/dataset/d559d0a8-d299-434c-86a0-34c894dfc070
https://data.gov.ua/dataset/d559d0a8-d299-434c-86a0-34c894dfc070
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принципу відкритості здійснення публічного управління як 

загальновизнаного світового стандарту забезпечення прав і свобод людини. 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» виділено, що 

відкриті дані є формою публічної інформації, яка поширюється на засадах 

безоплатності та вільного доступу.  

Аналіз відкритих даних як форми публічної інформації дає можливість 

визначити такі їх характерні особливості: по-перше, їх поширення не вимагає 

погодження з розпорядником таких відомостей; по-друге, вони можуть 

поширюватися як з комерційною метою, так і без таких цілей; нарешті, база 

відкритих даних припускає можливість створення нових реєстрів з метою як 

внутрішнього використання та організації діяльності суб’єкта, так 

зовнішнього поширення задля отримання прибутку чи задоволення інших 

цілей.  

Прикладом комерційного використання відкритих даних, що містяться 

у Єдиному реєстрі адміністративно-територіального устрою (розпорядником 

якого є Міністерство юстиції України), є створення навігаційних програм 

дорожньо-транспортного сполучення [225]. При створенні таких баз даних 

необхідним є посилання на джерело отримання публічної інформації. 

При цьому безпосередньо в Законі України «Про доступ до публічної 

інформації» особливостей режиму обігу відкритих даних не визначено, а 

загальне розуміння сутності зазначеної категорії можна назвати 

фрагментарним. 

Так, встановлюється, що публічна інформація у формі відкритих даних 

має надаватися відповідно до таких умов: знеособлення персональних даних 

та дотримання інших вимог, передбачених Законом України «Про захист 

персональних даних» [196]; поширення персональних даних має бути 

погоджено з особою, якій вони належать; процедура забезпечення доступу до 

відкритих даних має здійснюватися відповідно до процедури, встановленої 

чинним законодавством (ч. 3 ст. 10-1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [175]). Однак детальної регламентації такої процедури 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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поширення відкритих даних в сучасних умовах в українському 

нормативному просторі не здійснено, які і не встановлено визначення 

безпосередньо такої категорії. 

Беручи до уваги актуальність вирішення проблем правового 

регулювання обігу відкритих даних як складової публічної інформації, 

забезпечення захисту персональних даних в цьому процесі, вважаємо за 

доцільне під відкритими даними розуміти дані, які є у розпорядженні 

суб’єктів владних повноважень (органів державної влади та місцевого 

самоврядування), які можуть бути передані юридичним особам приватного 

та публічного права, фізичним особам з метою створення ними відповідних 

суспільно корисних сервісів, що забезпечують права і свободи людини.  

З урахуванням зазначеного підходу до розуміння відкритих даних як 

складової публічної інформації необхідним вважаємо доповнити частину 

1 статті 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до 

публічної інформації» абзацом другим такого змісту: «Відкриті дані – це 

публічна інформація, яка є у розпорядженні суб’єктів владних повноважень 

(органів державної влади та місцевого самоврядування) і яка може бути 

передана юридичним особам приватного та публічного права, фізичним 

особам з метою створення ними відповідних загальнонаціональних 

державних реєстрів (наборів даних), що забезпечують права і свободи 

людини» (додаток В). 

Слід наголосити, що реалізація активної форми доступу до публічної 

інформації передбачає від розпорядника інформації надання відповіді на 

звернення не лише у вигляді доступу до відомих йому відомостей, а і шляхом 

роз’яснення відомостей, що стали йому відомі у ході реалізації ним владних 

повноважень.  

В цьому аспекті заслуговує на підтримку пропозиція Є. П. Тептюка, 

який вважає, що неправомірною відмовою у доступі до публічної інформації 

є відсутність у відповіді на звернення обґрунтування ненадання відомостей, а 

також відсутність необхідних роз’яснень з отриманих відомостей [246, с. 81]. 
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Крім того, розпорядник інформації у разі отримання ним 

інформаційного запиту має зобов’язання не лише щодо надання відомих 

йому відомостей, а і щодо надання необхідних роз’яснень заінтересованій 

особі [175].  

Проведена характеристика форм та способів доступу до публічної 

інформації дозволяє конкретизувати намічену в попередньому підрозділі 

теоретичну схему щодо існування активної та пасивної форм доступу.  

Так, активна форма доступу полягає у здійсненні заінтересованою 

особою певних дій, спрямованих на забезпечення задоволення її 

інформаційних потреб, шляхом подання звернення, запиту чи скарги.  

Пасивна форма доступу до публічної інформації реалізується шляхом 

ознайомлення з відомостями через публікації в ЗМІ та офіційні інтернет-

сторінки органів публічного управління.  

Це стосується передусім діяльності запитувача публічної інформації як 

суб’єкта адміністративно-процедурних правовідносин, тоді як реалізація 

активної форми доступу до публічної інформації, що здійснюється 

розпорядником інформації, полягає у діяльності з обробки звернень, запитів 

та скарг, відповідно, пасивною формою буде отримання відомостей з 

інформаційного наповнення електронних ресурсів, що забезпечують 

інформаційний доступ до результатів діяльності розпорядника інформації. 

Крім того, пасивна форма доступу до публічної інформації, реалізована 

суб’єктом владних повноважень, має об’єктивізуватися шляхом забезпечення 

прозорості його діяльності, тобто через своєчасне та оперативне висвітлення 

результатів реалізації функцій та завдань, що ним здійснюються.  

Зокрема, встановлюється спеціальний порядок оприлюднення законів 

України, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, що передбачає набрання 

ними чинності, якщо інше не передбачено нормами чинного законодавства, 

лише через 10 днів після їх опублікування у офіційних друкованих виданнях, 

якими є «Офіційний вісник України» та «Урядовий кур’єр», не пізніше як у 
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п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку. 

Опублікування нормативно-правових актів органів державної влади має 

здійснюватися українською мовою (ст. ст. 1, 4 Указу Президента України від 

10 червня 1997 року № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності») [211]. 

Не підлягають офіційному опублікуванню акти Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України, які не мають 

загального значення чи нормативного характеру. Ці акти та акти з 

обмежувальними грифами офіційно оприлюднюються через надіслання 

відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування і 

доведення ними до відома підприємств, установ, організацій та осіб, на які 

поширюється їх чинність (ст. 7 Указу Президента України 10 червня 

1997 року № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-

правових актів та набрання ними чинності») [211].  

Для актів, офіційне опублікування для яких не встановлюється, набуття 

чинності відбувається з моменту їх одержання державними органами або 

органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не 

встановлено інший строк набрання ними чинності. Момент прийняття актів 

Верховної Ради України і Президента України про призначення відповідно 

до законодавства на посади і звільнення з посад є моментом набуття їх 

чинності [211, ст. 7].  

Надання публічної інформації може здійснюватися у формі реагування 

на запит правомочної особи (п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [175]).  

До процедури реагування розпорядників публічної інформації на запит 

правомочної особи належать визначення нормативного порядку складання, 

подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників 

інформації, дій чи бездіяльності (п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації»).  
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Надіслані на адресу розпорядника інформації запити підлягають 

спеціальному обліку. Спеціальний облік запитів про надання публічної 

інформації здійснюється у порядку, встановленому розпорядником таких 

даних (п. 3 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

[175]). 

До обов’язків запитувачів передусім належить використання публічної 

інформації з відповідним посиланням на джерело отримання таких даних 

(абз. 2 ч. 2 ст. 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

[175]). 

Надання публічної інформації не може порушувати міжнародних 

стандартів її поширення; зокрема, спеціальної вимогою зазначених 

стандартів є дотримання режиму захисту персональних даних про фізичну 

особу в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних 

даних» [196].  

Приміром, ч. 2 ст. 10 Закону України «Про захист персональних даних» 

закріплює, що використання персональних даних допускається за умови 

створення належних умов для захисту цих даних.  

Крім того, встановлюється ряд заборон стосовно поширення публічної 

інформації, що містить персональні дані, а саме: 1) розголошення відомостей 

стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких 

надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними (ч. 2 ст. 10 

Закону України «Про захист персональних даних»); 2) використання 

персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з 

персональними даними, поза межами здійснення ними їх функціональних 

повноважень (ч. 3 ст. 10 Закону України «Про захист персональних даних» 

[196]). 

Частиною 4 статті 10 Закону України «Про захист персональних 

даних» визначено, що «відомості про особисте життя фізичної особи не 

можуть використовуватися як чинник, що підтверджує чи спростовує її 
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ділові якості». Винятків з цієї норми прямо законодавством не передбачено, 

однак фактично вони є.  

Зокрема, відповідно до п. 3 ч. 7 ст. 56 Закону України «Про судоустрій 

та статус суддів» передбачається подання декларації доброчесності та 

родинних зв’язків. Доброчесність є одним із пріоритетних критеріїв, яким 

має відповідати суддя (кандидат на посаду судді) (п. 3 ч. 2 ст. 83 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів») [220].  

Сутність принципу доброчесності полягає у встановленні 

спрямованості поведінки публічного службовця на захист суспільних 

інтересів та відмові державного службовця від домінування приватного 

інтересу під час здійснення наданих йому повноважень [169]. 

Правилами етичної поведінки державних службовців визначено такі 

основні ознаки доброчесності: 1) спрямованість дій на захист публічних 

інтересів, забезпечення пріоритету загального блага громадян над 

особистими, приватними або корпоративними інтересами; 

2) неприпустимість використання державного майна в особистих цілях; 

3) недопущення наявності конфлікту між публічними й особистими 

інтересами; 4) нерозголошення та невикористання інформації, що стала 

відома у зв’язку з виконанням державним службовцем своїх обов’язків, у 

тому числі після припинення державної служби, крім випадків, установлених 

законом; 5) недопущення надання будь-яких переваг і виявлення 

прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, 

громадських і релігійних організацій [273].  

Таким чином, доброчесність – базовий принцип здійснення державної 

служби та основа етичної поведінки державних службовців заради 

забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, 

орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах 

держави і суспільства. 

При цьому суддею (кандидатом на посаду судді) подається декларація 

доброчесності та родинних зв’язків, у якій мають бути зазначені передусім 
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особи, які протягом останніх п’яти років обіймали посади в органах 

державної влади, правоохоронних органах. При цьому така інформація 

жодним чином не свідчить безпосередньо про рівень професіоналізму 

декларанта, не є прямою підставою для визначення спрямованості поведінки 

суб’єкта декларування на пріоритет задоволення приватного інтересу перед 

публічним тощо. 

Дійсно, імовірним є припущення, що особа з наявними родинними 

зв’язками може бути більш схильна до вчинення дій, що можуть зашкодити 

публічним інтересам, однак сам лише факт їх наявності не може бути 

підставою для відмови у прийнятті на посаду чи звільнення. При цьому дані, 

що заносяться особою до декларацій доброчесності та родинних зв’язків, 

підлягають оприлюдненню на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України і є доступними широкому загалу. Такий підхід не суперечить 

реалізації вимог режиму доступу до публічної інформації та захисту 

персональних даних, а є передусім свідченням необхідності забезпечення 

реалізації принципу прозорості функціонування системи публічної служби.  

Визначення сутності та видів процедур у сфері обігу публічної 

інформації прямо пов’язано із характеристикою структури адміністративної 

на підставі досягнень сучасної адміністративної науки та законотворчої 

діяльності. 

Зокрема, професор М. М. Тищенко стверджує: «У структурі кожного 

окремого провадження можна виділити стадії провадження – відносно 

відмежовані, виділені в часі й логічно пов’язані сукупності процесуальних 

дій (процедур), які відрізняються колом суб’єктів і закріплюються 

відповідними процесуальними актами» [3, c. 488].  

Наразі формалізованого підходу до визначення стадій 

адміністративних процедур взагалі й у сфері обігу публічної інформації 

зокрема досі не вироблено. Відсутність чіткого алгоритму процесу надання 

адміністративних процедур (за винятком провадження у справах про 

адміністративні правопорушення) не сприяє забезпеченню прозорості 
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прийняття управлінських рішень і вимагає законодавчого визначення з 

метою оптимізації діяльності адміністративних органів. 

На нашу думку, під час вирішення питання про стадії процедури 

прийняття адміністративних актів та їх самостійність необхідно виходити з 

того, що стадії в процедурі – це певні частини цілого, об’єднані конкретним 

завданням (завданнями). 

Часто стадіями адміністративних процедур визначають: 1) подання 

заяви та прийняття її до розгляду державним органом, посадовою особою; 

2) розгляд справи, вибір відповідних матеріальних правових норм; 

3) винесення рішення; 4) виконання рішення; 5) оскарження рішення 

[244, с. 6; 247, с.148]. 

Схожим є науковий підхід до розуміння стадій адміністративних 

процедур крізь призму процесу розгляду обставин справи, результатом якого 

має стати прийняття адміністративного акта. Таким чином, до стадій 

адміністративної процедури належать: 1) підготовка справи до розгляду; 

2) розгляд і вирішення справи; 3) оформлення адміністративного акта, 

інформування про його прийняття учасників справи; 4) перегляд 

адміністративного акта [5, с. 221-225]. 

Відповідно до нормативно-правових положень проекту Закону України 

«Про адміністративні процедури» визначено такі основні та факультативні 

стадії адміністративного провадження: 1) ініціювання адміністративного 

провадження (подання заяви, порядок подання заяви, її реєстрація; 

порушення адміністративного провадження за ініціативою адміністративного 

органу) або відмова у розгляді та вирішенні заяви (основна стадія); 2) розгляд 

справи по суті (основна стадія) (в тому числі шляхом проведення слухання у 

справі); 3) прийняття рішення (адміністративного акта) у справі (основна 

стадія); 4) адміністративне оскарження (факультативна стадія); 

5) відкликання або визнання адміністративного акта недійсним 

(факультативна стадія); 6) виконання адміністративного акта (основна стадія) 

[160].  
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Запропонована законопроектом конструкція адміністративної 

процедури врахувала висловлені у наукових колах пропозиції щодо 

необхідності розширення форм розгляду адміністративної справи, 

запровадивши форму слухання матеріалів заяви.  

Крім того, серед позитивних надбань цього проекту Закону України 

необхідно виділити впровадження такої стадії, як відкликання або визнання 

адміністративного акта недійсним. Підставами для визнання 

адміністративного акта недійсним є встановлення факту порушення режиму 

законності, який передбачає забезпечення захисту публічних інтересів. При 

цьому нормативно-правовими положеннями має бути визначено підстави для 

відкликання адміністративного акта, головною серед яких є його 

протиправність, при цьому внаслідок відкликання такого акта не мають бути 

порушені права та свободи інших учасників правовідносин. 

Отже, перейдемо до розгляду реалізації процедур доступу до публічної 

інформації. 

Подання особою заяви та прийняття її до розгляду уповноваженим 

суб’єктом щодо доступу до публічної інформації – початкова перша стадія. 

На цій стадії споживач адміністративної процедури з реалізації права на 

доступ до публічної інформації офіційно виражає намір реалізувати своє 

право або обов’язок [102, с. 72], що є підставою для виникнення 

інформаційних правовідносин. 

Другою стадією справедливо вважається стадія дослідження й оцінки 

отриманих документів, які додаються до заяви [101, с. 82-83]. З метою 

подолання корупційних ризиків, а також для оптимізації термінів надання 

доступу до публічної інформації запроваджується електронна форма подання 

заяви до розпорядника публічної інформації.  

Стадія винесення рішення є логічним завершенням здійснення 

адміністративних процедур у сфері доступу до публічної інформації. Рішення 

про надання доступу до публічної інформації приймається суб’єктом владних 

повноважень, який є її розпорядником.  
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Надання відомостей, що мають характер публічної інформації, 

належить до обов’язків розпорядника інформації. Реалізація обов’язків 

розпорядників публічної інформації вимагає від них оприлюднення таких 

відомостей, систематичного ведення обліку документів, якими володіє 

суб’єкт владних повноважень, ведення обліку інформаційних запитів, 

обладнання спеціальних місць для ознайомлення з публічної інформацією 

запитувачами. 

На рівні з іншими обов’язками розпорядники публічної інформації 

мають «надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, 

а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої 

інформації і оновлювати оприлюднену інформацію» (п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» [175]). 

Отже, найбільш розповсюдженою активною формою реалізації 

адміністративних процедур у сфері доступу до публічної інформації є 

подання інформаційного запиту.  

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації 

надати публічну інформацію, що перебуває в його володінні. Запитувач має 

право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію 

незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без 

пояснення причини подання запиту (ч. 1, 2 ст. 19 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації»). Відповідно до пункту 2 частини 1 ст. 19 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»), розпорядник 

інформації має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо 

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим 

доступом, відповідно до частини другої ст. 6 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації») [175]. 

При здійсненні відмови у наданні відповіді на інформаційного запиту, 

згідно зі ст. 6 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», у ній 

має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, 
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відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дата відмови; 

3) мотивована підстава відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис. 

Під оприлюдненням публічної інформації, відповідно до чинного 

законодавства, розуміється розміщення інформації про структурні підрозділи 

розпорядника інформації, його повноваження, функції та завдання 

діяльності.  

Крім того, оприлюдненню підлягають нормативно-правові акти, які 

забезпечують правове регулювання діяльності розпорядника інформації, в 

межах чого має бути висвітлено перелік та умови надання публічних послуг. 

Особливий акцент нормами чинного законодавства здійснено на зобов’язанні 

розпорядників інформації здійснювати узагальнення публічної інформації у 

вигляді наборів даних.  

За запитом про надання публічної інформації запитувач має право 

отримати доступні для обігу відомості не пізніше п’яти робочих днів. В 

окремих випадках розпорядник інформації має можливість використати 

процедуру продовження строку розгляду запиту на інформацію до 

20 робочих днів з повідомленням та обґрунтуванням такої процедури 

запитувача письмово [175].  

Факультативною стадією надання доступу до публічної інформації є 

оскарження рішень суб’єктів владних повноважень у адміністративному 

порядку чи в порядку адміністративного судочинства.  

Підставами оскарження є ненадання відповіді на інформаційний запит, 

а також надання неповної відповіді на інформаційний запит. Встановлення 

стадії оскарження рішення про неправомірну відмову в наданні доступу до 

публічної інформації є гарантією здійснення на належному рівні 

громадського контролю, що сприятиме забезпеченню прозорості та 

відкритості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 

[105, с. 60]. 

В аспекті забезпечення ефективності здійснення адміністративних 

процедур у сфері доступу до публічної інформації доцільною є активізація 
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здійснення громадського контролю, однією із формою якого є проведення 

незалежних соціологічних опитувань. 

Центром Політичних студій та Аналітики було здійснено Моніторинг 

забезпечення міськими радам доступу до публічної інформації (відповідно до 

вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації») та виявлено 

низку проблем роботи із запитами [122].  

До головних проблем діяльності розпорядників публічної інформації 

віднесено відсутність прагнення суб’єктів владних повноважень надавати 

детальні консультації щодо предмета інформаційного запиту заінтересованої 

особи. Крім того, часто за надання публічної інформації, обсяг якої 

перевищує 10 (або інший показник) сторінок, розпорядником інформації 

визначається додаткова оплата, що по суті суперечить вимогам чинного 

законодавства, здійснюючи перешкоди вільному інформаційному обігу. 

Вирішення цієї проблеми вбачається у забезпеченні надання інформації 

в електронній формі; при цьому мають бути встановлені вимоги щодо 

використання електронного цифрового підпису. Слід підкреслити, що 

дотримання встановлених законодавством строків у більшості випадків 

виконується, однак, за результатами соціологічних опитувань, кожен п’ятий 

інформаційний запит обробляється розпорядником інформації з порушенням 

строків, тобто у термін, що перевищує п’ять календарних днів [122].  

Обіг інформації, окрім дотримання вимог захисту персональних даних, 

вимагає забезпечення стандартів захисту від несанкціонованого 

розголошення відомостей, що містять державну, службову, комерційну, 

банківську, нотаріальну, адвокатську, лікарську чи інші види таємниць.  

З метою встановлення належного механізму захисту інформації з 

обмеженим доступом розпорядниками інформації, як правило, 

застосовуються спеціальні грифи, наприклад, «опублікуванню не 

підлягають», «не для друку», «для службового користування», «цілком 

таємно» тощо. При цьому правове регулювання використання цих грифів в 

Україні здійснюється фрагментарно і не на законодавчому рівні. Зокрема, на 
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законодавчому рівні визначено режим обігу інформації, що містить державну 

таємницю, і позначаються такі відомості спеціальними грифами «особливої 

важливості», «цілком таємно», «таємно», що встановлюють категорії доступу 

до такої інформації (ст. 1 Закону України «Про державну таємницю») [170]. 

Обіг інформації, що становить службову таємницю (принагідно 

зазначимо, що вважаємо доцільним віднесення до цієї категорії інформації, 

яка стала відома суб’єкту правовідносин під час здійснення лікарської, 

адвокатської, нотаріальної практики), визначаються окремими нормами 

відповідних законодавчих актів.  

Наприклад, статтею 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» [159] визначено обіг інформації, що містить адвокатську 

таємницю. При цьому до адвокатської таємниці належать всі відомості, що 

стали відомі адвокату, його помічнику та стажисту, про клієнта, його 

діяльність, а також зміст консультації, що була надана адвокатом.  

Відмова від захисту адвокатської таємниці допускається лише за 

письмовою згодою клієнта. При цьому частинами 6, 7 статті 22 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [159] встановлюється, 

що адвокат, його помічник чи стажист звільняються від відповідальності за 

розголошення відомостей, що стали йому відомі внаслідок здійснення 

професійної діяльності, до органів державної влади, уповноважених 

забезпечувати реалізацію завдань та функцій у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення [181]. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальною 

таємницею є «сукупність відомостей, отриманих під час вчинення 

нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому 

числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки 

тощо». Також встановлюється як підстава звільнення від відповідальності 

передання відомостей, що стали відомі нотаріусу, його помічникові, органам, 
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які здійснюють повноваження у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  

Гарантією захисту інформації, що складає нотаріальну таємницю, є 

положення ч. 10 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», що забезпечує права 

нотаріуса відмовитися бути викликаним у судове чи досудове провадження 

як свідок.  

Однак при цьому чинним законодавством встановлюється вимога 

надання нотаріусами копії документів та витягів з них, що здійснюється на 

вимогу Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних 

управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Крім того, 

нотаріус зобов’язаний надати інформацію, що стала йому відома під час 

здійснення нотаріальних дій з оформлення чи відмови від права на спадщину, 

на письмовий запит органів доходів і зборів, державного виконавця.  

З метою забезпечення ефективності виконання судових рішень у 

частині забезпечення сплати аліментних зобов’язань у 2018 році внесено 

зміни до Закону України «Про нотаріат», якими передбачено випадки 

надання відповідної інформації органу державної виконавчої служби або 

приватному виконавцю, що не є порушенням нотаріальної таємниці [166]. 

Відсутнє законодавче регулювання й щодо питання доступу до 

службової інформації. Цій проблематиці присвячено нормативно-правові 

положення постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. 

№ 736 [194]. Даним підзаконним нормативно-правовим актом визначається, 

зокрема, режим використання такого спеціального грифу, як «для 

службового користування». При цьому подібний рівень нормативного 

врегулювання, як і відсутність законодавчого визначення режиму обігу 

службової інформації, суперечать вимогам Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [85]. 
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Крім того, невирішеною залишається колізія щодо визначення 

критеріїв розмежування конфіденційної та службової інформації, а також 

встановлення переліку підстав, за умови настання яких є можливим надання 

відомостям грифу конфіденційності, що означає наділення правом суб’єкта 

владних повноважень щодо її поширення чи відмови від нього [201].  

Порядок публікації інформації про діяльність органів виконавчої влади 

визначається постановою Кабінету Міністрів України № 3/2002 від 

04.01.2002 р. [210] та указом Президента України № 683/2002 від 

01.08.2002 р. [171] тощо. Однак вимоги зазначених нормативно-правових 

актів органами виконавчої влади порушуються, що відбивається у 

фрагментарній реалізації.  

Крім того, відсутність спеціалізованого органу виконавчої влади, що 

здійснює контроль за якістю забезпечення доступу до публічної інформації, 

не сприяє належному захисту прав людини на здійснення публічного 

управління в Україні. 

Отже, наявність зазначених колізій, недостатнє урегулювання 

інформаційних відносин взагалі й у сфері доступу до публічної інформації 

зокрема свідчать про нівелювання положень Конституції України та 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, що вимагає 

визначення порядку здійснення адміністративних процедур у досліджуваній 

галузі на законодавчому рівні. 

З урахуванням положень статті 19 Конституції України вважаємо 

необхідним визначення на законодавчому рівні переліку підстав та обставин, 

за умови настання яких орган державної влади чи місцевого самоврядування 

наділений повноваженнями щодо обмеження доступу до інформації про 

результати своєї діяльності, в такий спосіб реалізуючи положення про 

визнання інформації конфіденційною. 

Одним із актуальних способів доступу до публічної інформації є 

реалізація концепції електронного урядування, в межах впровадження якої 

доцільним є переведення в режим он-лайн трансляції засідань органів 
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державної влади та місцевого самоврядування, передусім пов’язаних із 

прийняттям управлінських рішень.  

Особливості здійснення електронного урядування вимагають 

визначення надання адміністративних процедур шляхом он-лайн трансляцій, 

регулювання проведення прес-конференцій, брифінгів тощо. Використання 

засобів мережі Інтернет дозволяє реалізувати не лише пасивну, а й активну 

форму доступу до публічної інформації.  

Зокрема, доцільним є створення технічної можливості подання 

інформаційного запиту через офіційні інтернет-ресурси органів публічного 

управління. Однак рівень якості інформаційного наповнення офіційних 

інтернет-сторінок органів державної влади та місцевого самоврядування не 

відповідає вимогам розбудови системи «good governance», впровадження 

системи публічного управління вимагає вироблення на нормативному рівні 

вимог та стандартів такого інформаційного продукту.  

Для цього пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі 

Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» [210] у частині 

встановлення обов’язку розміщення форми інформаційного запиту на доступ 

до відомостей про результати діяльності суб’єктів владних повноважень. 

 

 

2.2 Адміністративна відповідальність за порушення законодавства 

у сфері обігу публічної інформації 

 

 

Сучасний рівень розвитку інформаційних відносин потребує 

постійного удосконалення вітчизняного законодавства, що їх регулює. 

Демократичний розвиток України неможливий без відкритості публічної 

влади суспільству. Інститути громадянського суспільства роками вимагали 

від органів публічної влади прозорості їх діяльності, чим впливали на 
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поступову зміну інформаційної політики цих органів та інформаційної 

політики держави взагалі.  

Наявність у статті 34 Конституції України законодавчо закріпленого 

права кожного на доступ до інформації, зокрема, публічної інформації – тієї, 

що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інформації, що 

становить суспільний інтерес, ще не гарантувало її дотримання [93].  

Історія незалежної України містить велику кількість прикладів 

протиправних дій публічних осіб та органів публічної влади щодо відмови у 

наданні публічної інформації, обмеження доступу до неї, не наданні 

запитуваної інформації, не оприлюднення інформації про свою діяльність. 

Тільки наполеглива боротьба представників громадських правозахисних 

організацій, адвокатури та науковців правників за інформаційну відкритість 

влади дозволила прийняти у 2011 році Закон України «Про доступ до 

публічної інформації», стаття 24 якого визначила дії, за які передбачена 

відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації.  

Відповідно до цієї статті відповідальність за порушення законодавства 

про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких 

порушень: 1) ненадання відповіді на запит; 2) ненадання інформації на запит; 

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 4) 

неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; 5) надання 

або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; 6) 

несвоєчасне надання інформації; 7) необґрунтоване віднесення інформації до 

інформації з обмеженим доступом; 8) нездійснення реєстрації документів; 9) 

навмисне приховування або знищення інформації чи документів [175].  

На наш погляд, порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації, та взагалі у сфері обігу публічної інформації, беззаперечно 

здійснюється у інформаційній сфері. Чинне законодавство не визначає 

поняття «інформаційна сфера», проте науковці висувають деякі авторські її 

концепції. Так, А. В. Полушкін, вважає, що інформаційна сфера - це галузь 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17%23n107
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пошуку, створення, обробки, передавання, одержання, зберігання, захисту та 

використання відомостей про навколишній світ і (або) з використання 

інформаційних засобів і технологій роботи з інформацією, незалежно від її 

форми [141].  

В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський, наполягають, що 

інформаційна сфера – це сфера відносин, що формується та розвивається під 

час інформаційної діяльності, що обслуговує практично всі аспекти 

суспільного життя (економіку, політику, управління, науку, культуру, побут, 

сім'ю), тобто посідає підлегле становище [107, c. 22].  

Відповідно до ст. 9. Закону України «Про інформацію» основними 

видами інформаційної діяльності є створення, збирання, одержання, 

зберігання, використання, поширення, охорона та захист інформації [201]. 

Враховуючи, що публічна інформація є різновидом інформації взагалі, то 

сферою, в якій здійснюються порушення законодавства України про обіг 

публічної інформації є коло суспільних відносин, що виникають з приводу 

використання, збереження, захисту, опрацювання, передання та знищення 

публічної інформації, що здійснюються усіма органами публічної влади та їх 

представниками. Ці суб’єкти Законом України «Про інформацію» [201] 

визначені як суб’єкти інформаційних відносин. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» не визначає вид 

відповідальності за вчинення таких правопорушень та не конкретизує 

застосування можливих санкцій у разі їх настання [175]. Натомість 

відповідно до ст. 27 Закону України «Про інформацію» зазначено, що 

порушення законодавства України про інформацію тягне за собою 

дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 

відповідальність згідно із законами України [167].  

Таким чином, підставою для притягнення до цих видів юридичної 

відповідальності законом названо «вчинення відповідного правопорушення». 

На різних етапах розвитку вітчизняного інформаційного законодавства та 

законодавства про доступ до публічної інформації, такі правопорушення та 
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передбачена законодавством за них відповідальність змінювались. В рамках 

цього дослідження розглянемо адміністративно-правову відповідальність за 

порушення правил обігу публічної інформації.  

Еволюція вітчизняного законодавства, що регулює обіг публічної 

інформації характеризується поетапністю становлення відповідної системи 

національного права.  

Детальніше ці етапи були нами розглянуті у підрозділі 1.2. 

«Нормативно-правові засади режиму доступу до публічної інформації» 

дисертації. Водночас змінювалось і адміністративно-деліктне законодавство, 

що передбачало відповідальність за порушення правил обігу інформації. 

Його зміни демонстрували еволюцію державної інформаційної політики, що 

свідчило про переміщення акценту пріоритету державних інтересів у сфері 

захисту режиму державної таємниці до захисту прав громадян на доступ до 

інформації. КУпАП було доповнено статтею 212-2 «Порушення 

законодавства про державну таємницю» вже у 1999 року відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення 

законодавства про державну таємницю» від 21 вересня 1999 року № 1080-

XIV, натомість, стаття 212-3 «Порушення права на інформацію» з’явилась в 

КУпАП лише 3 квітня 2003 року відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення 

та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова» від 3 квітня 

2003 року N 676-IV. Перша редакція статті 212-3 КУпАП передбачала 

відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне 

або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає 

дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит 

громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про 

інформацію» або «Про звернення громадян», а покаранням за такі дії було 

передбачено накладення штрафу на посадових осіб від п'ятнадцяти до 

двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне ж 



97 
 
протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою 

цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, 

кралось накладенням штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. І лише тільки 

після прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

13.01.2011 року, відповідно до його прикінцевих положень частину першу 

статті 212-3 КУпАП після слів «Про інформацію» було доповнено словами 

«Про доступ до публічної інформації». 

Лише у 2014 році відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

від 27 березня 2014 року № 1170-VII статтю 212-3 було викладено в такій 

редакції, що передбачала зміну її назви на сучасну «Порушення права на 

інформацію та права на звернення», та виокремлення у її частинах такого 

правопорушень як 1) неоприлюднення інформації, обов’язкове 

оприлюднення якої передбачено законами України «Про доступ до публічної 

інформації» та «Про засади запобігання і протидії корупції»; 2) порушення 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: 

необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, 

ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, 

неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання 

інформації, надання недостовірної інформації; у третій частині - обмеження 

доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим 

доступом, якщо це прямо заборонено законом; 3) неправомірна відмова в 

наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, 

запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 4) 

ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою 

особи, а також інше порушення Закону України «Про доступ до судових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/ed20151107%23n2509
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/ed20151107
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/ed20151107
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/ed20151107
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рішень»; 5) незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше 

порушення Закону України «Про звернення громадян»; 6) повторне протягом 

року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - 

шостою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню.  

Наступні зміни до статті 212-3 «Порушення права на інформацію та 

права на звернення» відбулись у такому порядку:  

1) Законом України «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 9 квітня 2015 

року № 316-VIII у статті 212-3 КУпАП абзац перший частини першої після 

слів «Про доступ до публічної інформації» доповнити словами «Про доступ 

до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-

1991 років»; після частини другої було доповнено новою частиною такого 

змісту: «Порушення вимог Закону України «Про доступ до архівів 

репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 

років», а саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з 

обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, 

ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, неповне 

надання інформації, неповідомлення про подовження строку розгляду 

запиту, відстрочення розгляду запиту, крім випадків, визначених цим 

Законом - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;  

2) Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах 

постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 

централізованого постачання гарячої води, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення» від 10 грудня 2015 року № 887-VIII абзац 

перший частини першої статті 212-3 КУпАП після слів «Про доступ до 

публічної інформації» було доповнено словами «Про особливості доступу до 

інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10%23n3550
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теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення»;  

3) Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 

2017 року № 2059-VIII абзац перший частини першої статті 212-3-3 після слів 

«Про доступ до публічної інформації» було доповнено словами «Про оцінку 

впливу на довкілля», а після частини сьомої статтю 212-3 КУпАП було 

доповнено новою частиною такого змісту: «Несвоєчасне внесення 

документів до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля згідно із Законом 

України «Про оцінку впливу на довкілля», обмеження доступу до інформації, 

внесеної до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, - тягнуть за собою 

накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;  

4) Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 13 березня 2018 

року № 2325-VIII ст. 212-3 КУпАП було доповнено частиною десятою такого 

змісту: «Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання недостовірної інформації на звернення 

Національної комісії з реабілітації, регіональної комісії з реабілітації 

відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» - тягнуть за собою 

накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;  

5) Законом України «Про забезпечення прозорості у видобувних 

галузях» від 18 вересня 2018 року № 2545-VIII статтю 212-3 КУпАП було 

доповнено частиною одинадцятою такого змісту: «Нерозкриття, порушення 

строків або порядку розкриття інформації у видобувних галузях відповідно 

до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до 

шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [79].  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10%23n3550
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10%23n2509
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10%23n3554
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10%23n2509
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
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У зв’язку із тим, що саме у 2014 році ст. 212-3 КУпАП отримала її 

сучасну назву та було виокремлено частини 1 і 2, що передбачали 

відповідальність за порушення Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» нами розглядались відповідні статистичні дані та вивчались 

судові рішення у період з 2014 року по 2018 рік. 

В результаті аналізу зазначених даних нами було з’ясовано, що стаття 

212-3 КУпАП на практиці дуже затребувана про що свідчить велика кількість 

порушених справ. Так, у 2014 році за цією статтею було порушено 273 

справи, у 2015 - 466 справ, у 2016 – 654 справи, у 2017 - 1211 справ, у 2018 – 

836 справ [176]. При чому у період 2014-2018 років найбільше порушень у 

сфері обігу публічної інформації було виявлено у Київській області, що на 

наш погляд, пояснюється концентрацією у цій області переважної кількості 

центральних органів державної влади, до яких в основному спрямовані 

запити на отримання публічної інформації. Також, активну позицію з 

протидії порушенням законодавства у сфері обігу публічної інформації 

демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, 

Вінницької та Одеської областей (Додаток Б). 

Водночас, нами було виявлено проблеми розгляду справ, порушених за 

ст. 212-3 КУпАП, про що свідчить високий відсоток їх закриття (2014 – 52  % 

(273 справи); 2015 – 55 % (258 справ); 2016 – 60 % (397 справ); 2017 – 71 % 

(865 справ); 2018 р. – 69 % (580 справ)) та не значний відсоток притягнених 

до адміністративної відповідальності осіб за цією статтею КУпАП (2014 – 27  

% (75 осіб); 2015 – 16 % (75 осіб); 2016 – 13 % (86 осіб); 2017 – 8,7 % (106 

осіб); 2018 – 12,4 % (104 особи)) [176]. Для ґрунтовного аналізу 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу 

публічної інформації розглянемо склад правопорушень, передбачених 

статтею 212-3 КУпАП. 

Безпосереднім об’єктом цього правопорушення, на наш погляд, є 

суспільні відносини щодо режиму відкритої інформації, доступ до якої не 

може бути обмеженим.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10%23n2509
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Так, за результатами вивчення 126 справ, порушених за статтею 212-3 

КУпАП, нами було з’ясовано, що родовим об’єктом цього правопорушення є 

суспільні відносини в сфері доступу до інформації, що знаходиться у 

володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації (67 %) та доступу до інформації, що становить публічний інтерес 

(14 %); безпосереднім об’єктом були конкретні суспільні відносини, що 

виникають щодо: режиму доступу до відкритої публічної інформації (70 %) 

та режиму доступу до публічної інформації з обмеженим доступом (17 %), а 

предметом протиправного посягання: відкрита публічна інформації з вільним 

режимом доступу (49 %), публічна інформація з обмеженим режимом 

доступу (персональні дані, комерційна таємниця, банківська таємниця, 

службова інформація) (29 %) та їх матеріальні носії (16 %) (Додаток Б). 

Враховуючи, що основні види порушень законодавства про обіг 

публічної інформації визначено у ст. 24 «Відповідальність за порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації» Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», вважаємо, що відповідальність за їх 

вчинення передбачена ч. 1 та ч. 2 ст. 212-3 КУпАП.  

Тому, на наш погляд, об'єктивна сторона правопорушення, 

передбаченого коментованими частинами статті 212-3 КУпАП, полягає у 

неоприлюдненні інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено 

законодавством, необґрунтоване віднесення інформації до інформації з 

обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, 

ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної 

інформації, відповідно до закону України «Про доступ до публічної 

інформації». У результаті аналізу 126 рішень судів у справах про 

притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що вчинили 

адміністративні правопорушення передбачені статтею 212-3 КУпАП було 

з’ясовано, що об’єктивна сторона цих правопорушень на практиці 

проявляється здебільшого у недотриманні правил надання її за запитами (64  
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%) : ненадання відповіді на запит на інформацію (36 %); ненадання 

інформації (21 %); несвоєчасне або неповне надання інформації (6 %); 

надання недостовірної інформації чи інформації, що не відповідає дійсності 

(1,58 %); в решті випадків – інших правил обігу публічної інформації (36  %): 

неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено 

законами України (5 %); обмеження доступу до інформації або 

необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом 

(6 %); неправомірна відмова в наданні інформації (14 %); повторне протягом 

року вчинення будь-якого з порушень (4 %) (Додаток Б). Таким чином, 

об’єктивну сторону складають як правило пасивні дії у формі протиправної 

бездіяльності (68  % випадків) та діях, що порушують відповідний правовий 

режим публічної інформації (32 % справ). Характеризуючи об’єктивну 

сторону цього виду правопорушення необхідно зазначити, що у 78 % 

порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації» мали 

триваючий характер і лише у 21 % - разовий, а основним місцем вчинення 

правопорушення є, переважно, місце роботи правопорушника (87 %). 

(Додаток Б). На наш погляд, це свідчить про відсутність дієвих 

адміністративно-правових засобів припинення таких триваючих порушень 

законодавства про обіг публічної інформації, що вчиняються публічними 

службовцями на своїх робочих місцях.  

Розглянемо особливості суб’єктного складу та суб’єктивної сторони 

порушень законодавства про обіг публічної інформації. Відповідно до ст. 

212-3 КУпАП «Порушення права на інформацію та права на звернення» 

суб'єктом правопорушення може бути лише посадова особа, тобто 

посадова особа (спеціальний суб'єкт (ч. 1-8, 10, 11 цієї статті); особливий – 

посадові особи, яких вже було піддано адміністративному стягненню (ч. 9 

цієї статті)). При вивчення судових рішень, дійсно, було встановлено, що 96 

% таких правопорушень є службовими, в інших випадках судові рішення не 

містили інформацію достатню для поставлення відповідного висновку. 

Абсолютна більшість осіб, що притягались до відповідальності за вчинення 



103 
 
правопорушення, передбаченого статтею 212-3 КУпАП, були повнолітніми 

та осудними, з них чоловіки складали 39 %, а жінки 43 %, в решті випадків 

судові рішення не містили відповідної інформації. Основними місцями 

роботи таких правопорушників були: органи місцевого самоврядування 

(20 %); державні підприємства та організації (19 %); державні органи (17 %); 

комунальні підприємства, організації (13 %); приватні підприємства та 

організації (13 %); громадські організації (6 %) тощо. Серед зазначених осіб 

переважна більшість з них займала керівні посади : начальник, керівник, 

директор, заступник директора, головний інженер, головний бухгалтер, 

директор, голова сільради, головний бухгалтер, голова правління, керівник 

управління, голова служби, директор навчального закладу, головний лікар, 

директор центру, заступник директора, завідувач сектору (61 %), а 30 % - 

посади спеціалістів (головний спеціаліст; інженер; юрист; інспектор; 

секретар ради, секретар підприємства, установи, організації; представник) 

(Додаток Б).  

Суб'єктивна сторона правопорушення, відповідальність за яке 

передбачена ст. 212-3 КУпАП, визначається ставленням до наслідків і 

характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі 

необережності.  

Проте, на практиці суди не приділяють увагу цій складовій 

суб’єктивної сторони, про що свідчить відсутність вказівки на це у 41 % 

судових рішень у цих справах, і лише у 39 % справ можна встановити, що 

правопорушення було вчинене по необережності або через недбалість, а у 

20 % справ такої вини не було взагалі. При цьому у 50 % справ провину 

правопорушнику у суді було доведено, у 21 % - не доведено, у решті справ – 

не зазначено. При цьому 32 % правопорушників свою вину не визнали, і 

лише 18 % - визнали, в решті випадків правопорушники не з’являлись до 

суду чи у судовому рішенні не містилась відповідна інформація (Додаток Б). 

Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Відповідальність за порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації» передбачена можливість 
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відшкодування матеріальної та моральної шкоди особам, на думку яких їхні 

права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації. Натомість 

суди у переважній більшості своїх рішень за цією категорією справ не 

зазначають про наявність чи відсутність завданої шкоди при порушенні 

правил обігу публічної інформації (73 %), лише в деяких випадках (27 %) 

досліджених справ можна було встановити, що шкоду було завдано у вигляді 

розголошення, створення реальної загрози чи передумов розголошенню, 

витоку, порушенню цілісності публічної інформації з обмеженим доступом; у 

вигляді ускладнення роботи особи, що запитувала інформацію; у вигляді 

порушення права на доступ до інформації. Відповідно суди не вважали за 

потрібне вказувати інформацію про потерпілу особу від такого виду 

правопорушень у інформаційній сфері (67 %) (Додаток Б). 

Як видно з наведеної інформації, великий обсяг важливих даних для 

оцінки порушення законодавства про обіг публічної інформації, судами в 

своїх рішеннях не вказувалось.  

Це стало наслідком, у тому числі неякісної підготовки протоколів 

уповноваженими особами, оскільки у 23 % випадків протоколи було 

повернуто на доопрацювання для належного оформлення. В інших випадках 

справи було закрито у зв’язку із закінченням строків накладення 

адміністративного стягнення (26 %); провадження по справі про притягнення 

до адміністративної відповідальності за відсутністю події і складу 

адміністративного правопорушення було закрито у 18 % випадків, а у 6 % - 

особу було звільнено від відповідальності у зв’язку із малозначністю 

правопорушення відповідно до ст. 22 КУпАП, обмежившись усним 

зауваженням, і лише у 7 % - правопорушника було визнано винним і 

призначено покарання у вигляді штрафу (Додаток Б). Така ситуація свідчить 

про певну некомпетентність осіб, що готують протоколи про притягнення до 

адміністративної відповідальності за ст. 212-3 КУпАП. А такими є у 41 % 

випадках Уповноважений Верховної ради України з прав людини, його 

представник, вiддiл забезпечення дiяльностi регiональних представництв 
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секретарiату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а у 

45 % - Ради адвокатів областей (Додаток Б). У зв’язку із зазначеним, ми 

вважаємо, що є нагальна потреба здійснити підготовку методичних 

рекомендацій для цих категорій уповноважених осіб та проводити з ними 

регулярні тренінги з питань ефективного застосування законодавства про 

притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що порушують Закон 

України «Про доступ до публічної інформації».  

Слід зазначити, що аналіз санкцій ст. 212-3 КУпАП дозволяє виявити, 

що здебільшого передбачено застосування саме штрафних санкцій: ч. 1 – 

накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч. 2 – накладення штрафу на 

посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; ч. 3 – накладення штрафу на посадових осіб від 

двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; ч. 4 – накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч. 5 – накладення 

штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч. 6 – накладення штрафу на 

посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти 

годин; ч. 7 – накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч. 8 – від 

двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; ч. 9 - від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти 

годин; ч. 10 - від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; ч. 11 - накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [79].  
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З наведеного видно, що санкцією частин статті 212-3 КУпАП 

переважно передбачено штраф у розмірі від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і тільки ч. 9 ст. 212-3 

передбачає накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до 

вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин, а ч. 11 – накладення штрафу 

на посадових осіб від двадцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. З урахуванням зазначеного видається дещо 

необґрунтованим застосування однакових видів санкцій та їх розмірів до 

різних порушень законодавства у сфері обігу публічної інформації. На наш 

погляд, це додатково свідчить про недостатню наукову обґрунтованість та 

відсутність якісних аналітичних досліджень, які б відображали зв’язок 

ступеня важливості суспільних відносин з приводу обігу конкретного виду 

публічної інформації та виду і розміру адміністративно-правової санкції за їх 

порушення.  

На підтримку свого висновку, наведемо думку Д. Б. Савчишкина, який 

зазначає, що найбільшу підтримку одержав погляд, відповідно до якого, 

зважаючи на немайнову природу інформації, її придатність до необмеженого 

тиражування, можливість непов’язаності з матеріальним носієм або 

безпосереднім власником, здатність до зміни як за змістом, так і за формою, 

найбільш поширеними видами за адміністративні правопорушення в 

інформаційній сфері є застосування стягнень, що мають характер майнових 

обмежень, передусім штрафних санкцій. На його думку, зазначений захід 

адміністративного покарання виражається в неоподаткованих мінімумах 

доходів громадян, що має наслідком невідповідність розмірів 

адміністративних штрафів характеру і наслідкам адміністративних деліктів у 

інформаційній сфері у зв'язку зі стало незначним розміром цієї облікової 

одиниці, чим фактично знижуються карні профілактичні властивості цього 

виду стягнень [229, с. 9].  
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Про неефективність адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства про обіг публічної інформації свідчать результати проведеного 

нами опитування громадян, з яких 54 % зазначили, що в цілому не задоволені 

станом дотримання законодавства про доступ до публічної інформації в 

Україні, також у 56 % опитаних виникали проблеми у зв’язку із порушенням 

представниками органів публічної влади законодавства про доступ до 

публічної інформації (Додаток Г).  

Наведені у цьому підрозділі статистичні дані свідчать про постійне 

зростання кількості порушень законодавства про доступ до публічної 

інформації. На наш погляд це обумовлено двома тенденціями: об’єктивним 

збільшенням кількості інформаційних відносин в публічній сфері та 

удосконаленням законодавств про доступ до публічної інформації. Що 

підтверджується і Модельним законом про інформатизацію та захист 

інформації, відповідно до якого інформацією є відомості або дані, порядок 

використання яких, незалежно від способу їх подання, зберігання або 

організації, підлягає правовому регулюванню відповідно до цього Закону та 

інших національних законів [120].  

Таким чином, збільшення кількості норм, що регулюють інформаційні 

відносини у сфері обігу публічної інформації, тягне за собою і збільшення 

фактів їх порушення, до моменту формування сталої інформаційного 

культури та ефективної інформаційної політики відкритості органів 

публічної адміністрації. 

Слід наголосити, що сучасні дослідження правового регулювання 

інформаційної сфери виявляють нові концепції правопорушень. Так, поряд із 

поняттям «адміністративні правопорушення в інформаційній сфері» 

використовуються терміни «інформаційні правопорушення». З урахуванням 

сучасних тенденцій необхідно розглянути можливість віднесення до 

інформаційних правопорушення порушення законодавства про обіг 

публічної інформації.  
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Основними дослідниками інформаційних правопорушень є керівники 

Інституту інформаційного права Ю. Є. Максименко та В. А. Ліпкан, які 

запропонували розуміти під інформаційним деліктом суспільно небезпечне, 

протиправне, винне діяння (дію або бездіяльність), за вчинення якого 

деліктним законодавством у сфері інформації передбачено юридичну 

відповідальність; за сутністю зазначений делікт є суспільно небезпечним 

посяганням на інформаційні правовідносини, що охороняються нормами 

інформаційного законодавства, яким він може заподіяти або заподіює шкоду; 

за змістом є винним діянням суб’єкта інформаційно-правової 

відповідальності; за формою – протиправною дією або бездіяльністю, за 

вчинення якої передбачена юридична відповідальність у сфері інформації. 

Сутність інформаційного правопорушення висвітлено також в дослідженнях 

такого науковця як О. В. Полушкін, який підкреслює наявність його тісного 

зв'язку з нормами, що передбачають юридичну відповідальність за їх 

вчинення, із системою дозволів, заборон, обмежень і стимулів, які формують 

правовий режим в інформаційній сфері [141].  

Л.П. Коваленко визначає інформаційне правопорушення 

протиправною, винною дією чи бездіяльністю, яка посягає на врегульовані 

законами суспільні відносини, що виникають та існують при здійсненні 

інформаційної діяльності, а саме при одержанні, використанні, поширенні та 

зберіганні учасниками інформаційних правовідносин інформації, і за яку 

законом передбачено інформаційну відповідальність [76, c. 445]. Тобто, 

підсумовують В.А. Ліпкан та Ю. Є. Максименко, інформаційним 

правопорушенням слід визнавати те порушення, яке спрямовано на 

порушення права на інформацію, чи інформаційну інфраструктуру, чи 

вчиняється за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій або 

засобів зв’язку [112].  

Вважаємо, що чинним законодавством України не передбачено такого 

поняття, як інформаційні правопорушення, та не виокремлено інформаційної 

відповідальності. А відтак, на наш погляд, недоцільно вести мову про 
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інформаційне правопорушення у тому визначенні, що його сформулювала 

Л. П. Коваленко [76, c. 445].  

Ю. Є. Максименко, наголошує, що за таких умов, коли 

відповідальність за вчинення інформаційних правопорушень передбачена 

нормами різних кодексів, утворюються штучні колізії, а в цілому нівелюється 

принцип невідворотності покарання. Так само автор наголошує на тому, що 

невирішеними лишаються процедурні питання процесуального порядку 

притягнення до інформаційно-правової відповідальності [109].  

Таким чином, ми вважаємо завчасним характеризувати порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації як інформаційні 

правопорушення. Оскільки за вчинення правопорушення в інформаційній 

сфері відповідно до чинного законодавства України застосовуються 

адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, фінансова та кримінальна 

відповідальність.  

Обґрунтовуючи свою позицію, ми вважаємо, що основним об’єктом 

посягань при порушенні законодавства у сфері обігу публічної інформації є 

саме суспільні відносини, визначені режимом доступу до публічної 

інформації.  

За авторською концепцією правовим режимом доступу до публічної 

інформації є особлива правова конструкція, складниками якої є 

адміністративно-правові норми, адміністративні процедури, особливий 

порядок захисту реалізації права на доступ до публічної інформації, 

належний рівень реалізації якого вимагається в умовах розбудови публічно-

сервісної моделі сучасної держави.  

Таким чином, порушення режиму доступу до публічної інформації є 

більшою мірою адміністративним правопорушенням, ніж інформаційним, 

оскільки йдеться про наявність імперативного методу регулювання 

інформаційних відносин, які і є об’єктом протиправного посягання. 

О.В. Стоєцький вважає, що особлива частина КУпАП містить склади 

адміністративних правопорушень у інформаційній сфері у декількох главах – 
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5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 15-а тощо. Кожна з глав має різну кількість складів 

проступків у сфері обігу інформації, за які передбачена адміністративна 

відповідальність. Але найбільш значними за кількістю складів 

інформаційних правопорушень є глави 7, 10, 12, 15, 15-а, КУпАП [79]. 

 Інший науковець, А. М. Благодарний, нарахував більше 20 статей, що 

мають безпосередню причетність до інформаційної сфери, а правопорушень, 

зазначає він, значно більше, ніж статей [18, c. 124]. Для визначення місця 

порушень законодавства про обіг публічної інформації як виду 

адміністративних правопорушень у інформаційній сфері розглянемо деякі їх 

класифікації. Як зазначає О. А. Заярний, класифікація має важливе значення 

для виявлення правової природи досліджуваних адміністративних 

правопорушень, постає інструментом систематизації знань у сфері 

адміністративної деліктології, а також виконує пояснювальну, евристичну, 

прогностичну функції [56, c. 81]. Так, наприклад вчений запропонував для 

класифікації таких правопорушень використати вид інформаційної діяльності 

як видовий об’єкт протиправних посягань і правової охорони держави [56, 

c. 81]. Виходячи із законодавчо визнаних видів інформаційної діяльності, всі 

адміністративні інформаційні правопорушення залежно від видового об’єкта 

протиправних посягань, тобто змісту відносин, що виникають при здійсненні 

такої діяльності, дослідник поділяє на відповідні види [56].  

На наш погляд, цей перелік повинен бути доповнений 

правопорушеннями законодавства у сфері обігу публічної інформації.  

С.A. Правдюк виділяє інформаційні правопорушення проти збирання 

інформації; інформаційні правопорушення проти захисту інформації; 

інформаційні правопорушення проти використання інформації; інформаційні 

правопорушення проти поширення інформації [154, c. 209].  

За ступенем суспільної небезпеки систему інформаційних 

правопорушень, за різними науковими концепціями, складають: 

інформаційні злочини, адміністративні інформаційні правопорушення, 
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цивільно-правові інформаційні правопорушення, дисциплінарні інформаційні 

проступки [104; 141, c. 25; 154, c. 209].  

Питанням класифікації адміністративних правопорушень приділяли 

увагу різні науковці: О. Ф. Фрицький пропонує в основу класифікації 

покласти предметну ознаку відносин, що охороняються адміністративним 

законодавством; І. О. Склярова вважала, що ознаками класифікації 

адміністративних правопорушень водночас можуть бути родовий об’єкт 

посягання і сфера державного управління, де вони вчиняються; 

М. С. Студенікіна наполягає на доцільності класифікації лише на підставі 

поділу складів правопорушень на матеріальні та формальні [243, с. 71–78]; 

Д. М. Бахрах – на підставі поділу складів на загальні, родові, конкретні, 

основні, кваліфіковані, казуїстичні та узагальнені [15, с. 21]; на думку 

Л. Л. Попова, через величезну розмаїтість і значну поширеність 

адміністративних правопорушень єдиного критерію їх класифікації не існує, 

а тому доречно застосовувати комплексний критерій, що поєднує сукупність 

ознак, які характеризуються єдністю правового регулювання, відносною 

стійкістю і повторюваністю правопорушень [143, с. 129]; В. К. Колпаков 

вважає, що підстави класифікації необхідно відшукувати у критеріях, за 

якими діяння визнається адміністративним проступком [82, с. 12]; 

М. М. Вовчук зазначає, що одним із критеріїв є ступінь суспільної небезпеки 

[26].  

Підтримуємо позицію О. А. Заярного, який вважає, що головною 

відмінністю між злочинами та адміністративними правопорушеннями в 

інформаційній сфері є саме ступінь суспільної небезпеки кожного з видів 

правопорушень [57].  

З урахуванням зазначеного, на наш погляд, порушення законодавства 

про обіг публічної інформації можна охарактеризувати як формальні, 

службові, триваючі правопорушення. У результаті проведеного 

порівняльного аналізу кримінального та адміністративного деліктного 

законодавства нами було виявлено, що за діяння, відповідальність за які 
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передбачено статтею 212-3 КУпАП «Порушення права на інформацію та 

права на звернення», не передбачено відповідальності кримінальним 

законодавством за умови підвищення ступеня їх суспільної небезпеки. 

Визначаючи роль адміністративної відповідальності в механізмі 

захисту права на доступ до публічної інформації, слід додатково акцентувати 

на ознаках, що їй притаманні: 1) має зовнішній характер; 2) застосовується 

лише за вчинення правопорушення; 3) пов’язана з державним примусом у 

формах каральних і правовідновлюючих заходів; 4) визначена в нормах 

права; 5) притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в 

певному процесуальному порядку; 6) притягнення до відповідальності 

здійснюється уповноваженими державними органами та посадовими 

особами; 7) винна у вчиненні правопорушення особа несе певні втрати 

матеріального та побутового характеру, які передбачені законом. У сучасній 

науці адміністративного права адміністративну відповідальність здебільшого 

пов’язують із застосуванням заходів державного примусу, розглядають як 

передбачену санкціями правових норм реакцію на правопорушення, як 

реалізацію застосування санкцій, як форму забезпечення адміністративних 

стягнень [4]. 

З урахуванням зазначеного, розглядаючи адміністративну 

відповідальність як гарантійний елемент захисту права на доступ до 

публічної інформації, пропонуємо визначити її як передбачену санкціями 

адміністративно-правових норм форму негативного реагування з боку 

уповноважених органів на дії посадових осіб, які були спрямовані на 

порушення законодавства про доступ до публічної інформації, із 

застосуванням заходів адміністративного впливу з додержанням 

встановлених законом процедур.  
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2.3 Адміністративно-правовий механізм захисту права на доступ до 

публічної інформації 

 

 

Забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації 

вимагає створення ефективного механізму його захисту. Функціонування 

механізму забезпечення захисту реалізації прав людини є необхідною 

складовою становлення та розвитку демократичної держави. О. Ф. Скакун 

характеризує механізм захисту прав і свобод людини як сукупність 

взаємопов’язаних елементів, дія яких дозволяє відновити порушене право 

[234, с. 206]. Загальновизнаним є підхід, в основу якого покладено розуміння 

системи захисту прав і свобод як сукупність форм та способів захисту прав, 

що регулюють процес та порядок звернення до відповідних органів, установ 

та організацій [231, с. 34]. 

Враховуючи природу категорії публічної інформації, найбільш дієвою 

формою забезпечення захисту права на доступ до відомостей про діяльність 

органів державної влади та місцевого самоврядування є адміністративне 

судочинство.  

Відповідно до ст. 124 Конституції України юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають, змінюються та 

припиняються на території держави. 

Ефективність реалізації механізму захисту права на доступ до 

публічної інформації залежить від якості його правового регулювання.  

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства 

України до компетенції адміністративних судів належить розгляд та 

вирішення спорів фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної 

інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині 

доступу до публічної інформації [78]. Хибним вважаємо підхід окремих 

науковців, які визначають таку категорію спорів як «інформаційні спори», 

адже запровадження такої категорії у світлі розгляду та вирішення спорів 
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адміністративними судами необґрунтовано розширює предметну 

юрисдикцію останніх [236, с. 152]. 

Правовою основою розгляду спорів у сфері доступу до публічної 

інформації є такі законодавчі акти, як Закон України «Про доступ до 

публічної інформації» від 13 січня 2011 р. [175], Закон України «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 

1997 р. [209], постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів 

виконавчої влади» від 4 січня 2002 р. [210], «Питання виконання Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету 

Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» від 

25 травня 2011 р. [135], «Питання системи обліку публічної інформації» від 

21 листопада 2011 р. [138], «Про затвердження граничних норм витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» 

від 13 липня 2011 р. [184], Указ Президента України «Питання забезпечення 

органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» від 05 травня 

2011 р. [136]. 

Спори у сфері доступу до публічної інформації є достатньо поширеною 

категорією справ у практиці адміністративних судів в Україні. Зокрема, 

згідно зі статистичними даними Державної судової адміністрації України, у 

2014 р. судами першої інстанції було прийнято до розгляду 486 позовних 

заяв, де предметом оскарження було неналежне забезпечення права особи на 

доступ до публічної інформації [59]; у 2015 році цей показник було 

збільшено втричі – 1491 справа [60]. У 2016 році ситуація з дотримання 

належного забезпечення доступу до публічної інформації дещо покращилася 

(1385 справ), однак у 2017 році збереглася тенденція до зростання, а загальна 

кількість склала 1580 адміністративних справ. Лише 2018 рік може бути 

охарактеризований як рік подолання значних труднощів у забезпеченні 

доступу до публічної інформації, що підтверджується, зокрема, відносно 
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низьким показником кількості адміністративних позовів у досліджуваній 

сфері – 1091 адміністративний позов [61]. 

Результати перегляду постанов першої інстанції за апеляційними 

скаргами у цій категорії справ такі: у 2014 р. переглянуто 304 постанови суду 

(з них 210 постанов залишено без змін), за перше півріччя 2015 р. 

переглянуто 168 постанов суду (з них 117 постанов залишено без змін) [58]. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 263 Кодексу адміністративного судочинства 

України встановлено, що розгляд та вирішення спорів у сфері публічної 

інформації здійснюється у порядку спрощеного провадження.  

Як визначає С. О. Короєд, існування норми про можливість подання 

сторонами адміністративного спору клопотання про розгляд справи за 

правилами спрощеного позовного провадження є порушенням правил 

законодавчої техніки. Фактично конструкція ст. 257 Кодексу 

адміністративного судочинства України не обмежує права сторін ініціювати 

перед адміністративним судом розгляду та вирішення публічно-правового 

спору у спрощеній формі [96, с. 125]. 

Звичайно, застосування ст. 63 Кодексу адміністративного судочинства 

України передбачає необхідність відповідати вимогам, встановленим 

положеннями ст. 257 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Залежність обрання адміністративним судом спрощеної форми розгляду та 

вирішення публічно-правового спору від подання клопотання сторонами 

адміністративно-процесуальних правовідносин суперечить вимогам 

необхідності забезпечення принципу оперативності здійснення 

адміністративного судочинства. Саме тому адміністративно-процесуальним 

законодавством прямо передбачено спеціальні правила захисту права на 

доступ до публічної інформації, що передбачає застосування правил 

спрощеного провадження. 

Рішення про розгляд адміністративної справи у формі спрощеного 

провадження приймає суд шляхом винесення окремої ухвали про відкриття 

провадження у справі. 
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При прийнятті такої ухвали суд повинен встановити відповідність 

обставин дотриманню такої сукупності критеріїв, як: 

- матеріально-правовий критерій (встановлення категорії, 

складності та суспільного значення справи; необхідність оперативного 

вирішення справи (ч. 2 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства 

України)); 

- процесуально-правовий критерій (обраний позивачем спосіб 

захисту; встановлення сукупності необхідних доказів та процесу доказування 

у справі, в тому числі доцільність призначення експертизи та проведення 

інших триваючих у часі процедур; суб’єктний склад процесуальних 

правовідносин; визначення ставлення суб’єктів спору до можливості його 

розгляду та вирішення у порядку спрощеного провадження).  

Кодекс адміністративного судочинства містить вичерпний перелік 

адміністративних справ, розгляд та вирішення яких не допускається у 

спрощеній формі адміністративного судочинства (ч. 4 ст. 12 Кодексу 

адміністративного судочинства України). 

Допускається розгляд та вирішення адміністративних справ у 

спрощеному порядку на рівні окружних, апеляційних адміністративних судів, 

а також касаційної адміністративної палати Верховного Суду. 

У спрощеному порядку допускається розгляд та вирішення касаційною 

адміністративною палатою Верховного суду зразкової справи, при цьому 

допускається перегляд прийнятого судового рішення у порядку апеляційного 

провадження до Великої палати Верховного Суду. Після відкриття 

Верховним Судом провадження у зразковій справі суди можуть зупиняти 

провадження у подібних – типових – справах до постановлення відповідного 

рішення Верховним Судом та набрання ним законної сили (ст. 262 Кодексу 

адміністративного судочинства України) [78]. 

Необхідність забезпечення швидкого вирішення адміністративної 

справи визначає межі здійснення судового контролю.  
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У ході розгляду адміністративної справи про забезпечення доступу до 

публічної інформації суд обмежений у реалізації права на доцільність 

застосування правил загального порядку адміністративного судочинства (ч. 5 

ст. 260 Кодексу адміністративного судочинства України).  

Ухвала про обрання спрощеного порядку розгляду адміністративної 

справи має відповідати вимогам положень п. 15 ч. 1 ст. 4, ч. 9 ст.171 Кодексу 

адміністративного судочинства України. 

У межах позовного спрощеного провадження сторони можуть 

подавати: заяви по суті (до яких належать позовна заява; відзив на позовну 

заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи 

щодо позову або відзиву (ст.ст. 159-165 Кодексу адміністративного 

судочинства України)); заяви з процесуальних питань (до них належать 

заяви, клопотання, заперечення (ст. ст. 166-167 Кодексу адміністративного 

судочинства України)). 

При цьому в межах спрощеної форми процедури розгляду та вирішення 

адміністративних справ у порядку адміністративного судочинства набувають 

притаманних їй особливостей. 

Строк подання відзиву на позовну заяву у порядку загального 

провадження встановлюється судом, тоді як у межах спрощеного порядку 

відзив на позовну заяву має бути поданий «протягом п’ятнадцяти днів з дня 

вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі» (ч. 1 

ст. 261 Кодексу адміністративного судочинства України) [78]. 

Відзив на позовну заяву має відповідати процесуальним вимогам, що 

встановлюються чч. 2, 3 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства 

України [78]. 

Адміністративно-процесуальним законодавством безпосередньо не 

встановлюється конкретний строк, протягом якого позивач має право подати 

відповідь на відзив, і відповідно, не встановлюються строки для надання 

відповідачем заперечення. Тому визначення строку для подання зазначених 
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документів визначається судом виходячи з обставин справи, її складності, 

суспільного значення тощо.  

Можливість подання процесуальних документів для третіх осіб 

обмежується встановленим законодавством строком: а) пояснення щодо 

предмета спору, обставин справи подаються у строк, встановлений в ухвалі 

суду про відкриття провадження; б) відзив подається впродовж 10 днів з 

моменту його отримання. 

Адміністративні справи у порядку спрощеного позовного провадження 

судом розглядаються за правилами загального позовного провадження з 

урахуванням визначених законодавством України особливостей, що 

забезпечують досягнення мети спрощення процедури розгляду публічно-

правового спору в порядку адміністративного судочинства. 

Отже, до особливостей, що характеризують розгляд адміністративної 

справи у спрощеному порядку, належать:  

- спеціальний строк розгляду справи (для загального провадження 

встановлюється, що розгляд справи має бути розпочато не пізніше ніж за 

60 днів з дня відкриття провадження у справі; у разі подовження строку 

підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення 

такого строку; при цьому строк розгляду справи по суті, як правило, складає 

до 30 днів з дня початку розгляду справи по суті (ст. 193 Кодексу 

адміністративного судочинства України), але не може перевищувати 60 днів; 

- відсутність підготовчої стадії судового розгляду справи (ч. 3 ст. 262 

Кодексу адміністративного судочинства України); 

- розгляд відбувається без повідомлення сторін за наявними у справі 

матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. При 

цьому клопотання про необхідність повідомлення сторін про судовий 

розгляд адміністративної справи має бути подано позивачем разом з позовом 

або не пізніше п’яти днів з дня отримання відзиву (ч. 7 ст. 262 Кодексу 

адміністративного судочинства України), а відповідачем – протягом 

п’ятнадцяти днів з дня вручення відповідачу ухвали про відкриття 
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провадження у справі (ч. 1 ст. 262, ч. 7 ст. 262 Кодексу адміністративного 

судочинства України).  

В цьому аспекті необхідно навести думку О. М. Пасенюка, який вважає 

таку ознаку спрощеного провадження, як розгляд справи без повідомлення 

сторін про судовий розгляд, як порушення одного з найважливіших 

принципів адміністративного судочинства – права на публічний розгляд 

справи. На його думку, безапеляційна відмова сторонам у можливості 

особистої участі у розгляді справи є неприйнятною, і застосовувати 

скорочене провадження можна на тих самих підставах, що і письмове 

провадження, а саме за згодою сторін. У разі якщо подібні (аналогічні) 

справи ще не розглядалися судами вищих інстанцій, такі справи можуть 

розглядатися апеляційними та касаційними судами в порядку скороченого 

провадження [131]. Це твердження є недостатньо обґрунтованим, оскільки 

згідно з практикою Європейського суду з прав людини, коли суд вирішує 

тільки питання права (за відсутності спору про факти), письмовий процес є 

більш доцільним, ніж усний. 

Суд може відмовити сторонам справи у задоволенні такого клопотання 

у випадках, визначених ст. Кодексу адміністративного судочинства України, 

а також «якщо характер спірних правовідносин та предмет доказування у 

справі незначної складності не вимагають проведення судового засідання з 

повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин 

справи». Необхідно зазначити, що підставою для задоволення клопотання 

про розгляд справи з повідомленням сторін не може бути суттєва значимість 

розгляду справи особисто для заявника (справа Jusslla v. Finland 23.11.2006) 

[268]. 

Категорія адміністративної справи незначної складності є новелою, що 

запроваджена з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147-VIII [165]. 
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Відповідно до ст. 4 Кодексу адміністративного судочинства України в основу 

розуміння малозначності адміністративної справи покладається характер 

спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників справи, що у 

сукупності не вимагає від суду проведення підготовчого засідання і дозволяє 

вирішити справи у скорочені терміни, в чому і полягає сутність спрощення 

процедури розгляду адміністративного позову. 

До адміністративних справ незначної складності належать спори, 

визначені у ч. 6 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України. У 

ч. 6 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України міститься перелік 

справ, які за своїм предметом належать до зазначеної категорії, однак при 

цьому міститься положення п. 9 ч. 6 ст. 12 Кодексу адміністративного 

судочинства України, яке, виходячи з обставин спору, встановлює право суду 

віднести до категорії справ незначної складності фактично будь-яку 

адміністративну справу. Практика судового розгляду Касаційним 

адміністративним судом у складі Верховного Суду виходить з того, що у 

спрощеному порядку позовного провадження допустимим є розгляд 

адміністративних справ без виклику сторін податкових спорів, справ у сфері 

державної реєстрації та оскарження актів індивідуальної дії, виданих 

органами місцевого самоврядування, незважаючи на наявність клопотань 

учасників про бажання брати участь у судовому засіданні. 

Чинним адміністративно-процесуальним законодавством 

встановлюються особливості доказування у справах, що є характерними для 

спрощеного порядку позовного провадження. У ході судового розгляду суд 

досліджує письмові пояснення, викладені у заявах по суті, поданих у 

встановлений ухвалою суду строки. 

Письмові пояснення від імені органу чи юридичної особи надає її 

представник. При цьому з урахуванням триваючої судової реформи 

відбуваються зміни у правовому регулюванні інституту представництва в 

адміністративному судочинстві. Так, при розгляді адміністративних справ у 

порядку загального позовного провадження із початком 2018 року юристи 
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без статусу адвоката не зможуть представляти інтереси позивачів у 

апеляційних судах, а в судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року, при 

розгляді справи у порядку касаційного провадження представництво 

допускається лише адвокатами (ч. 2 ст. 16 Кодексу адміністративного 

судочинства України), однак зберігається право в особи здійснювати 

представництво своїх інтересів самостійно або через законного представника 

(ст. ст. 55-57 Кодексу адміністративного судочинства України) [78].  

Однак при розгляді справ незначної складності у спрощеному порядку 

позовного провадження в окремих випадках допускається представництво 

інтересів сторін юристом без статусу адвоката (наприклад, представництво 

інтересів кандидата довіреною особою при розгляді та вирішення 

адміністративних спорів, що виникають під час виборчого процесу (ст. 279 

Кодексу адміністративного судочинства України)). 

При цьому необхідно підкреслити, що відсутність представника під час 

судового розгляду справи не означає неможливість прийняття судового 

рішення. Наприклад, згідно з правовою позицією, викладеною у справі № 

907/425/16 Верховним Судом, відкладення розгляду справи є правом і 

прерогативою суду, підставою для прийняття якого є не відсутність 

представника під час розгляду справи, а неможливість вирішення спору у 

відповідному судовому засіданні [145]. 

Письмові пояснення подаються у вигляді документів на паперових 

носіях інформації, а також на електронних носіях інформації. 

Cпрощений порядок позовного провадження допускає заслуховування 

усних пояснень сторін та третіх осіб у справі, при цьому ч. 8 ст. 263 Кодексу 

адміністративного судочинства України визначено, що судові дебати не 

проводяться. У порядку загального позовного провадження судові дебати за 

своєю сутністю є заключною промовою учасників справи (ст. 225 Кодексу 

адміністративного судочинства України), після проведення яких відбувається 

прийняття судового рішення [78]. У спрощеному порядку позовного 

провадження стадія судових дебатів не проводиться, заслуховуються усні 
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пояснення учасників процесу на різних етапах доказування у процесі 

судового розгляду справи. 

Спрощений порядок позовного провадження може бути застосовано у 

всіх інстанціях адміністративного судочинства: у першій інстанції, у 

апеляційній та касаційній інстанції. У справі Fejde v. Sweden 08.05.1990 

зроблено висновок, що відсутність публічних слухань справи у другій та 

третій інстанціях, навіть за умови їх проведення у першій інстанції, може 

бути обґрунтована певними особливостями такого розгляду [267]. 

До особливостей апеляційного оскарження справи у спрощеному 

порядку позовного провадження належить право суду апеляційної інстанції 

розглянути справу без повідомлення учасників справи (у порядку письмового 

провадження) за наявними у справі матеріалами, якщо справу в першій 

інстанції також було розглянуто у спрощеному порядку без повідомлення 

сторін (ч. 1 ст. 311 Кодексу адміністративного судочинства України). 

При цьому у справах, розглянутих у порядку спрощеного позовного 

провадження, суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та 

відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо:  

а) Верховний Суд викладав у своїй постанові висновок щодо 

правильного застосування норми права, порушеного в касаційній скарзі, і суд 

апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого 

висновку; 

б) правильне застосування норми права є очевидним і не викликає 

розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення (ч. 2 ст. 333 Кодексу 

адміністративного судочинства України). 

Не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах 

незначної складності, крім випадків, якщо: а) касаційна скарга стосується 

питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної 

правозастосовної практики; б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно 

до Кодексу адміністративного судочинства України позбавлена можливості 

спростовувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при 
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розгляді іншої справи; в) справа становить значний публічний інтерес; г) суд 

першої інстанції відніс справу до категорії незначної складності помилково. 

Отже, відповідно до п.1 ч. 1 ст. 263 Кодексу адміністративного 

судочинства України у порядку спрощеного провадження без повідомлення 

сторін розглядаються справи про оскарження бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або 

запиту на інформацію [78]. 

Така категорія адміністративних справ визначається специфічним 

суб’єктним складом адміністративно-процесуальних правовідносин, що 

визначає специфіку предмета спору, що між ними виникає.  

Відповідачем у такій категорії спорів є розпорядники інформації, 

якими є: а) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші 

державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади 

Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов’язковими для виконання; б) юридичні особи, що фінансуються з 

державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – 

стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; в) особи, якщо 

вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень 

згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 

соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з 

виконанням їхніх обов’язків; г) суб’єкти господарювання, які посідають 

домінуюче становище на ринку, або наділені спеціальними чи виключними 

правами, або є природними монополіями – стосовно інформації щодо умов 

постачання товарів, послуг та цін на них (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації») [175].  

Предметом спору в такій категорії справ є лише оскарження 

бездіяльності розпорядника публічної інформації. При цьому під публічною 

інформацією розуміється відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена 
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у 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 чинним законодавством України (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації»). 

Доступ до публічної інформації здійснюється на принципах вільного 

отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом. 

Такий доступ до інформації забезпечується: а) систематичним та 

оперативним оприлюдненням інформації: в офіційних друкованих виданнях; 

на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет; на інформаційних стендах; у 

будь-який інший спосіб; б) наданням інформації за запитами на інформацію.  

Забезпечення вільного доступу особи до публічної інформації шляхом 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації 

до суду є ознакою демократичної правової держави. 

Відповідно до ч. 1 і 2 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» [175], будь-яка особа має право звернутися до розпорядника 

інформації із запитом на інформацію (прохання особи до розпорядника 

інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його віданні) 

незалежно від того, стосується ця інформація її особисто чи ні, без пояснення 

причини подання запиту.  

Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» запитувач має право оскаржити: 1) відмову в задоволенні запиту 

на інформацію; 2) відтермінування задоволення запиту на інформацію; 

3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 4) надання недостовірної або 

неповної інформації; 5) несвоєчасне надання інформації; 6) невиконання 

розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 

цього Закону; 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, 

що порушили законні права та інтереси запитувача [175].  

При формулюванні позовних вимог необхідно враховувати наведений 

вище перелік. Однак необхідно підкреслити, що повне ігнорування запиту на 
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отримання публічної інформації – бездіяльність розпорядника публічної 

інформації – є прикладом одиночної практики діяльності розпорядника 

публічної інформації. Необхідно зазначити, що адміністративні суди з метою 

забезпечення захисту права особи на інформацію мають приймати до 

розгляду позовні заяви, в яких не лише оскаржується бездіяльність 

розпорядника інформації, а й визначаються такі порушення режиму обігу 

інформації, що визначені у ч. 2 ст. 23 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» [175]. 

Крім того, допускається оскарження не лише прострочення надання 

доступу до публічної інформації, а й форми надання відповіді на звернення 

громадян чи інших суб’єктів звернення. Наприклад, у справі № 367/3673/15-а 

від 18 квітня 2018 року Верховний Суд дійшов висновку, що органи 

державної влади і місцевого самоврядування зобов’язані письмово 

повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть 

прийнятого рішення [144]. Такий висновок зробив Верховний Суд у 

результаті перегляду в касаційному порядку справи за позовом до Київської 

обласної державної адміністрації. Позивач просила визнати незаконною 

бездіяльність Київської обласної державної адміністрації щодо нерозгляду 

протягом більш ніж п’яти років її скарги в порядку та в термін, встановлені 

Законом України «Про звернення громадян»; стягнути з відповідача на її 

користь моральну шкоду у визначеному судом розмірі. 

Суть спору полягає в тому, що позивач у вересні 2008 року звернулася 

до Київської обласної державної адміністрації із скаргою про захист прав 

пасажира – споживача послуг автотранспорту, мотивовану тим, що їй як 

ветерану праці, дитині війни не було забезпечено якісне пільгове перевезення 

персоналом перевізника на приміському маршруті, де контролер із 

застосуванням фізичного впливу вимагав оплати проїзду. Київська обласна 

державна адміністрація повідомила позивача про розгляд скарги відповідно 

до Закону «Про звернення громадян» лише в лютому 2015 року після кількох 

судових процесів [144]. Київський апеляційний адміністративний суд позовні 
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вимоги задовольнив, дійшовши висновку про стягнення з відповідача на 

користь позивача моральної шкоди в розмірі 500 грн. Верховний Суд у складі 

колегії суддів Касаційного адміністративного суду дійшов висновку про 

відсутність підстав для задоволення касаційної скарги, поданої Київською 

обласною держадміністрацією. Суд зазначив, що громадянин, який звернувся 

із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

має право на одержання письмової відповіді про результати розгляду заяви 

чи скарги. У свою чергу, зазначені органи в межах своїх повноважень 

зобов’язані письмово повідомляти громадянина про результати перевірки 

заяви чи скарги і суть прийнятого рішення (статті 18 і 19 Закону України 

«Про звернення громадян» [200]).  

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного 

місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, 

– невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в 

місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, 

керівник відповідного органу або його заступник встановлюють необхідний 

термін для його розгляду. При цьому загальний термін вирішення питань, 

порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів (ст. 20 

Закону України «Про звернення громадян» [200). Погоджуючись із 

висновком суду апеляційної інстанції про необхідність стягнення на користь 

позивача моральної шкоди, колегія суддів Касаційного адміністративного 

суду виходила з приписів положення ст. 56 Конституції України [93], якою 

гарантовано право на відшкодування за рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної чи моральної шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 

здійсненні ними своїх повноважень [144]. 

Досить спірним вважаємо підхід, що є поширеним у судовій практиці, 

згідно з яким до публічної інформації не належать відомості про здійснення 

суб’єктами владних повноважень процесуальних функціональних 
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повноважень. Так, М. Й. Цуркан та О. А. Бєлова зазначають, що із моменту 

ухвалення Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до 

публічної інформації» в судовій практиці адміністративних судів виникають 

проблеми в застосуванні частини першої статті 1 цього Закону, оскільки, 

незважаючи на те, що Закон містить визначення терміна «публічна 

інформація», на практиці не досягнуто однозначного розуміння цього 

поняття. На думку зазначених вчених, до публічної інформації необхідно 

відносити лише доступ до відомостей, що стали відомі внаслідок реалізації 

суб’єктами владних лише матеріальних повноважень [259, с. 25].  

Однак, виходячи з законодавчого визначення категорії публічної 

інформації, такий підхід необґрунтовано звужує її розуміння. Так, статтею 1 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» не визначаються 

спеціальні обмеження щодо характеру функцій, що здійснюються суб’єктами 

владних повноважень. Не надано в зазначеному Законі й визначення 

адміністративних органів, на відміну від проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру», де прямо визначено, що застосування його 

нормативно-правових положень поширюється на діяльність таких 

адміністративних органів, як «орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування, їхня посадова особа, інші суб’єкти, які відповідно до закону 

уповноважені здійснювати владні управлінські функції» [160]. Отже, 

прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру» конкретизує 

дефініції та співвідношення двох таких категорій, як «суб’єкт владних 

повноважень» і «адміністративний орган», визначаючи їх ціле і частину, 

дозволяючи зробити висновок про належність адміністративних судів до 

суб’єктів владних повноважень. 

Такий висновок обґрунтовує поширення нормативно-правових 

положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» і на 

забезпечення доступу до інформації про результати розгляду та вирішення 

публічно-правових спорів у порядку адміністративного судочинства. 
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При цьому, як було з’ясовано у підрозділі 2.1, надання доступу до 

публічної інформації має здійснюватися не лише шляхом розміщення 

відомостей про результати діяльності суб’єктів владних повноважень на їх 

офіційних інтернет-сторінках, а і шляхом оперативного реагування на запити 

про надання відомостей, доступних розпоряднику публічної інформації чи 

необхідного іншого реагування на звернення. Так, відповідно до ч. 2 ст. 22 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» неправомірною є 

відмова від надання відповіді на інформаційний запит у зв’язку з тим, що 

необхідні відомості знаходяться у відкритому доступі на офіційних інтернет-

ресурсах органів державної влади та місцевого самоврядування чи інших 

розпорядників публічної інформації. 

Тому з метою забезпечення належного захисту прав і свобод суд при 

розгляді адміністративного позову має встановити, чи були перешкоди у 

позивача для задоволення своїх інформаційних потреб шляхом ознайомлення 

з офіційно оприлюдненою інформацією, чи можливим було реалізувати 

право на доступ до публічної інформації через офіційні державні реєстри чи 

офіційні інтернет-сторінки суб’єктів публічного управління. Крім того, суд 

повинен визначити, чи передбачав інформаційний запит позивача окрім 

доступу до оприлюдненої публічної інформації, яка включає в тому числі і 

відкриті дані державних реєстрів, необхідність надання додаткової 

деталізованої інформації про діяльність системи суб’єктів публічного 

управління. 

Отже, адміністративна юстиція є унікальною юридичною гарантією 

захисту права особи на доступ до публічної інформації, належний рівень 

реалізації якого є запорукою формування системи органів державної влади та 

місцевого самоврядування на засадах прозорості та об’єктивної 

обґрунтованості реалізації управлінських функцій та завдань. 

Причинами неоднозначності судової практики з розгляду та вирішення 

інформаційних спорів у порядку адміністративного судочинства є колізійне 

тлумачення таких категорій, як «суспільно необхідна інформація», «неповна 
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інформація», «повна інформація», «відкриті дані» тощо. Ускладнюється 

розгляд та вирішення адміністративних спорів у сфері публічної інформації 

повільним процесом систематизації чинного інформаційного законодавства, 

внаслідок чого чинними є велика кількість нормативно-правових актів, що 

один одного не доповнюють, а радше суперечать і створюють перепони для 

їх реалізації. 

Окрім судової форми захисту права на доступ до публічної інформації 

вважаємо доцільним розглянути особливості реалізації досудової форми 

захисту. 

Позасудова форма захисту передбачає застосування заходів захисту 

порушеного права в порядку подання скарги до вищого у ієрархії 

субординації органів державної влади органу. Крім того, скарга може бути 

подана до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини чи до іншого 

адміністративного органу. 

Адміністративний порядок захисту прав та свобод людини, на думку 

І. П. Голосніченка, Л. М. Черненка, дозволяє учасникам правовідносин 

суттєво скоротити час вирішення спору [32]. І. Л. Бородін розглядає 

адміністративний порядок розгляду публічно-правового спору як стимул 

забезпечення відповідального ставлення посадових осіб до здійснення 

покладених на них повноважень [19, с. 90].  

Стадії розгляду та вирішення інформаційних спорів у 

адміністративному порядку відповідають стадіям, що характеризують 

провадження з розгляду звернень громадян [14, с. 152-155; 34, с. 107]. Отже, 

стадіями розгляду та вирішення справи у сфері забезпечення доступу до 

публічної інформації є попередня обробка звернень-скарг; дослідження 

обставин справи; прийняття рішення за скаргою; оскарження рішення у спорі 

(факультативна стадія); виконання прийнятого рішення.  

Отже, правове регулювання розгляду адміністративних скарг з питань 

забезпечення доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до 

Закону України «Про звернення громадян» [200]. У чинному законодавстві 
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міститься визначення категорії адміністративної скарги, під якою розуміється 

право людини звернутися у порядку підлеглості до вищестоящого органу чи 

посадової особи з проханням розглянути на предмет правомірності дій чи 

рішень суб’єктів (органів) публічної адміністрації. Крім того, встановлюється 

можливий термін для подання адміністративної скарги, в тому числі й у 

сфері надання адміністративних послуг, в один місяць з моменту, коли 

людина дізналася про управлінське рішення (ст. 16 Закону України «Про 

звернення громадян» [200]). 

Подання скарги на діяльність розпорядника публічної інформації 

допускається як особисто, так і через уповноважену на це іншу особу (ч. 4 

ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» [200]). За умови 

недостатності обсягу дієздатності в особи (зокрема, у випадку її 

неповнолітня чи обмеження у дієздатності у порядку статті 36 Цивільного 

кодексу України [259]) від її імені це право реалізується її законними 

представниками. До скарги мають додаватися необхідна доказова 

інформація, що міститься у певних документах, наприклад, у офіційній 

відповіді на запит розпорядника відомостями, що містять публічну 

інформацію. 

У проекті Закону України «Про адміністративну процедуру» № 9456 

від 28.12.2018 р. визначається процедура розгляду та прийняття рішення за 

результатом розгляду адміністративної скарги. Зокрема, відповідно до ст. 81 

проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» суб’єктом 

розгляду адміністративної скарги є «вищестоящий адміністративний орган» у 

розумінні «органу виконавчої влади щодо органу місцевого самоврядування 

при здійсненні фахового (відомчого) адміністративного нагляду/контролю за 

виконанням делегованих повноважень» [160]. 

З урахуванням застосування до розгляду та вирішення спорів у сфері 

доступу до публічної інформації спрощеного позовного провадження, що, як 

було з’ясовано вище, передбачає скорочення строків судового розгляду 

адміністративної справи, логічною виглядає відсутність підготовчої стадії 
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розгляду справи, що спрямовано на забезпечення захисту інформаційних 

прав на засадах максимальної оперативності. 

Слід підкреслити, що в окремих країнах Європейського Союзу 

застосовується принцип імперативності застосування адміністративного 

оскарження рішень суб’єктів публічного управління. Такою країною є, 

наприклад, Федеративна Республіка Німеччина [2, с. 71-72].  

У Великій Британії до схеми органів, до яких може звертатися 

громадянин на місцевому рівні за задоволенням своєї скарги на результати 

надання адміністративних послуг, входять: консультаційна агенція; радник; 

Департамент органу місцевого самоврядування; Департамент юридичних 

послуг; Підкомітет з питань скарг; Омбудсмен [66, с. 143].  

Заслуговує на увагу пропозиція Д. О. Власенка щодо необхідності 

запровадження адміністративного оскарження на засадах імперативності [25, 

с. 160-161]. 

З урахуванням зазначеного доцільним вважаємо розгляд можливості 

утворення спеціально уповноваженого суб’єкта публічного управління з 

розгляду скарг на порушення вимог чинного законодавства України з питань 

забезпечення захисту права особи на інформацію, в тому числі на доступ до 

публічної інформації. 

Крім того, з огляду на визначену чинним законодавством процедуру 

розгляду та вирішення адміністративних справ з питань забезпечення 

доступу до публічної інформації та з метою підвищення ефективності його 

адміністративно-правового захисту виявляється логічним перегляд переліку 

видів адміністративних позовів, що звільняються від сплати судового збору 

[219].  

Звільнення від сплати судового збору за подання адміністративного 

позову про захист права на доступ до публічної інформації сприятиме 

нівелюванню застосування майнового цензу, що з урахуванням особливо 

важливого значення такого права як складової реалізації функції 
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громадського контролю є необхідним у контексті розбудови публічно-

сервісної держави концепту «good governance». 

 

 

Висновки до розділу 2: 

 

 

Ефективність режиму доступу до публічної інформації залежить від 

ефективності його адміністративних процедур та забезпечується 

функціонуванням механізму адміністративної відповідальності у випадку їх 

неналежної реалізації, а також встановленням дієвого адміністративно-

правового механізму захисту права на інформацію. Аналіз сучасного стану 

речей у зазначеній сфері дозволив виявити, що українське інституційне поле 

режиму доступу до публічної інформації вимагає пошуку шляхів оптимізації 

реалізації його складових, що підтверджується такими аргументаційними 

положеннями:  

1. Визначено, що під адміністративними процедурами необхідно 

розуміти послідовність дій суб’єкта владних повноважень (адміністративного 

органу), реалізація якої дозволяє врегулювати прийняття та/або виконання 

адміністративного акта з метою забезпечення прав та свобод людини, 

досягнення збалансованості реалізації публічного та приватного інтересу. 

У ході проведеного дослідження визначено складові елементи 

правових відносин у сфері доступу до публічної інформації.  

Аргументовано, що ознаками адміністративних процедур у сфері 

доступу до публічної інформації є: по-перше, наявність публічного інтересу, 

що має забезпечуватися через офіційне її оприлюднення шляхом поширення 

за допомогою офіційних друкованих мас-медіа, розміщення інформації на 

єдиному державному веб-порталі відкритих даних, що здійснюється без 

наявності спеціальних запитів, а також на інформаційних стендах суб’єктів 

владних повноважень та інших уповноважених суб’єктів (в тому числі і 
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суб’єктів господарювання); по-друге, спеціальний режим доступу, що 

пов’язується із встановленням заходів захисту персональних даних особи; 

по-третє, доцільність визначення особливостей обігу електронних реєстрів 

відкритих даних. 

Підкреслено, що особливістю відкритих даних як форми публічної 

інформації є можливість їх поширення без погодження з розпорядником 

таких відомостей. З’ясовано, що поширення відкритих даних допускається як 

з комерційною метою, так і без досягнення таких цілей. Наголошено, що за 

допомогою відкритих даних допускається створення інших нових реєстрів, 

що можуть використовуватись як з метою задоволення цілей, що стоять 

перед створювачем баз даних (тобто для внутрішнього використання та 

організації діяльності суб’єкта), так і поширюватись з метою отримання 

прибутку чи задоволення інших цілей (зовнішнє використання відкритих 

даних).  

Обґрунтовано доцільність законодавчого визначення сутності 

відкритих даних як складової публічної інформації. Під відкритими даними 

пропонується розуміти дані, які є у розпорядженні суб’єктів владних 

повноважень (органів державної влади та місцевого самоврядування), які 

можуть бути передані юридичним особам приватного та публічного права, 

фізичним особам з метою створення ними відповідних суспільно корисних 

сервісів, що забезпечують права і свободи людини.  

Стадіями реалізації адміністративних процедур із забезпечення доступу 

до публічної інформації визначено такі: 1) подання особою заяви та 

прийняття її до розгляду уповноваженим суб’єктом щодо доступу до 

публічної інформації; 2) стадія дослідження й оцінка отриманих документів, 

які додаються до заяви; 3) стадія винесення рішення з надання публічної 

інформації заінтересованій особі у визначеній у запиті формі. 

Факультативною стадією надання доступу до публічної інформації є 

оскарження рішень суб’єктів владних повноважень у адміністративному 

порядку чи у порядку адміністративного судочинства. Підставами 
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оскарження є ненадання відповіді на інформаційний запит, а також надання 

неповної відповіді на інформаційний запит.  

Гарантування належної реалізації адміністративно-правового 

механізму захисту права на доступ до публічної інформації є запорукою 

здійснення на належному рівні громадського контролю, що сприятиме 

забезпеченню прозорості та відкритості діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 

Підкреслено, що реалізація обов’язків розпорядників публічної 

інформації вимагає від них оприлюднення таких відомостей, систематичного 

ведення обліку документів, якими володіє суб’єкт владних повноважень, 

ведення обліку інформаційних запитів, обладнання спеціальних місць для 

ознайомлення з публічної інформацією запитувачами.  

2. Доведено практичну затребуваність статті 212-3 КУпАП: у 2014 році 

за цією статтею було порушено 273 справи, у 2015 р. – 466 справ, у 2016 р. – 

654 справи, у 2017 р. – 1211 справ. Виявлено проблеми розгляду цих справ, 

про що свідчить високий відсоток закритих справ (2014 р. – 52 % (273 

справи); 2015 р. – 55 % (258 справ); 2016 р. – 60 % (397 справ); 2017 р. – 71 % 

(865 справ); 2018 р. – 69% (580 справ)) та незначний відсоток притягнених до 

адміністративної відповідальності осіб за цією статтею КУпАП (2014 р. – 27 

% (75 осіб); 2015 р. – 16% (75 осіб); 2016 р. – 13% (86 осіб); 2017 р. – 8,7% 

(106 осіб); 2018 – 12,4% (104 особи)). Встановлено, що більшість опитаних 

громадян вважають сучасний стан притягнення до адміністративної 

відповідальності посадових осіб органів публічної влади за порушення 

законодавства у сфері обігу публічної інформації незадовільним (54%). 

З’ясовано, що відповідно до ст. 212-3 КУпАП «Порушення права на 

інформацію та права на звернення» суб'єктом правопорушення може бути 

лише посадова особа (спеціальний суб'єкт (ч. 1-8, 10, 11 цієї статті); 

особливий – посадові особи, яких вже було піддано адміністративному 

стягненню (ч. 9 цієї статті)).  
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Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до 

наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі 

необережності. Встановлено, що предметом порушень у сфері обігу 

публічної інформації у 78 % випадків є публічна інформація (49 % – відкрита 

інформація, 29 % – інформація з обмеженим доступом), у решті випадків – її 

матеріальні носії. Об’єктивна сторона цих правопорушень виявляється у 

більшості випадків у недотриманні правил надання її за запитами (64 %); в 

решті випадків – інших правил обігу публічної інформації (36 %), а також у 

формі протиправної бездіяльності (68 % випадків) та діях, що порушують 

відповідний правовий режим публічної інформації (32 % справ).  

Місцем вчинення правопорушення є переважно місце роботи 

правопорушника (87 %). У 78 % справ ці правопорушення є триваючими. 

Формальний характер правопорушення є переважним (73 % справ); 

матеріальний характер правопорушення має місце у 27 % випадків. 

Обґрунтовано необхідність відокремити норму про недотримання 

законодавства про доступ до публічної інформації із посиленням 

адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у цій сфері.  

3. Розглянуто способи реалізації захисту права на доступ до публічної 

інформації в порядку адміністративного судочинства та в адміністративному 

порядку. 

Підкреслено, що необхідність забезпечення швидкого вирішення 

адміністративної справи визначає межі здійснення судового контролю.  

Як особливості розгляду та вирішення адміністративних спорів у сфері 

доступу публічної інформації визначено: 1) спеціальний строк розгляду 

справи; 2) відсутність підготовчої стадії судового розгляду справи; 3) розгляд 

відбувається без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за 

відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.  

Підкреслено, що адміністративні спори у сфері доступу до публічної 

інформації мають специфічний суб’єктний склад. З’ясовано, що 

відповідачами у адміністративних спорах у досліджуваній категорій є 
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спеціальна сукупність суб’єктів, яка складається не лише з суб’єктів владних 

повноважень, а і з осіб, якщо вони виконують делеговані повноваження 

суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи 

надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – 

стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків, – а також 

суб’єктів господарювання, які займають домінуюче становище на ринку, або 

наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 

монополіями – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та 

цін на них.  

Обґрунтовано, що забезпечення належного рівня захисту права на 

доступ до публічної інформації здійснюється шляхом з’ясування у ході 

судового розгляду справи сукупності таких фактів: 1) наявність перешкод 

для задоволення інформаційних потреб позивача шляхом ознайомлення з 

офіційно оприлюдненою інформацією; 2) наявність у позивача можливості 

реалізації наданих йому інформаційних прав через офіційні державні реєстри 

чи офіційні інтернет-сторінки суб’єктів публічного управління; 

3) доцільність надання додаткових роз’яснень до змісту відповіді на 

інформаційний запит. 

З’ясовано, що причинами неоднозначності судової практики з розгляду 

та вирішення інформаційних спорів у порядку адміністративного 

судочинства є колізійне тлумачення таких категорій, як «суспільно необхідна 

інформація», «неповна інформація», «повна інформація», «відкриті дані» 

тощо. Крім того, наголошено, що ускладненню судових процесів з розгляду 

та вирішення адміністративних спорів у сфері публічної інформації сприяє 

стан вітчизняного інформаційного законодавства, який характеризується 

фрагментарністю, безсистемністю та колізійністю норм; вирішення цієї 

ситуації пов’язується із процесом систематизації чинного інформаційного 

законодавства. 

Окремі теоретико-методологічні та практичні проблеми розділу 

розкрито в авторських публікаціях [68; 70].
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РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО 

РЕЖИМУ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

3.1 Міжнародний та зарубіжний досвід забезпечення ефективності 

правового режиму доступу до публічної інформації 
 

 

Сучасне глобальне інформаційне суспільство формувалось поступово в 

різних країнах світу. Зміна форм виробництва, швидкий розвиток 

інформаційно-телекомунікаційних та технічних засобів, комп’ютерної 

техніки, глобальних інформаційних електронних мереж спричинила такі 

сучасні тенденції як формування цифрової економіки, електронної демократії 

та урядування. Життя людини зараз тісно пов’язано з діяльністю органів 

публічного управління, основою такого зв’язку є взаємний обмін 

інформацією. Такому, на наш погляд, прогресу інститутів інформаційного 

суспільства сприяла оптимізація законодавства більшості країн світу в сфері 

обігу публічної інформації та визначення меж доступу до неї. 

Як зазначено у Рекомендаціях № R (81) 19 Комітету Міністрів Ради 

Європи 1981 р. «Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні 

державних органів» загальновизнано, що демократична система може 

функціонувати найбільш ефективно лише у випадку, коли громадськість 

повністю поінформована. Більше того, через соціальний і технологічний 

розвиток сучасне життя стало настільки складним, що державні органи часто 

володіють великою кількістю документів та інформації, що мають публічний 

інтерес і є суспільно важливими. Для забезпечення адекватної участі всіх у 

суспільному житті, необхідно забезпечити з урахуванням неминучих 
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виключень і обмежень доступ громадськості до інформації, що знаходиться в 

розпорядженні державних органів всіх рівнів [174].  

Цей документ визначив також закономірність двостороннього 

функціонування інформаційного обміну між органами публічної влади та 

людиною, який позитивно відбивається як на роботі таких органів так, і на 

житті людини. Це обумовлено потребою людини та громадськості у доступі 

до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів та 

місцевого самоврядування для реалізації більшості свої прав та захисту 

інтересів.  

Також визначення правил доступу до публічної інформації та 

максимальна інформаційна відкритість органів публічної влади позитивно 

відображається на публічному адмініструванні, оскільки дозволяє встановити 

більш тісний зв'язок з людьми та громадськістю, а також оперативно 

реагувати на зміни у суспільстві та економіці.  

Результатом роботи міжнародних урядових та неурядових організацій у 

сфері захисту права на доступ до публічної інформації став ряд міжнародно-

правових актів, які, як стосуються реалізації права громадян на доступ до 

інформації, так і визначають межі такого вільного доступу шляхом 

встановлення правил використання інформації з обмеженим доступом. До 

першої групи міжнародних нормативно-правових актів можна віднести такі: 

Загальну декларацію прав людини 1948 р. [51]; Європейську конвенцію про 

захист прав людини і основоположних свобод [48]; Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права [119]; Конвенцію про доступ до інформації, 

участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля (Орхуську конвенцію) [83]; Окінавську 

хартію глобального інформаційного суспільства [127]; Страсбурзьку 

конвенцію про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних 

особистого характеру [242]; Конвенцію про кіберзлочинність [86]; 

Рекомендацію Ради Європи від 1981 р. № R (81) 19 «Про доступ до 

інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів» [226]. 
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До переліку міжнародних документів, що визначають правила обігу 

інформації з обмеженим доступом в окремих зарубіжних країнах, слід 

віднести Модельний закон про інформатизацію, інформацію та захист 

інформації, прийнятий на двадцять шостому пленарному засіданні 

Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД у 2005 р. [120] та 

ратифікована у 2010 році Конвенція про захист осіб у зв'язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних [215]. Принципи, що 

містяться у Конвенції, уточнюються і розширюються в Директиві 95/46/ЕС 

Європейського парламенту і Ради від 24.10.1995 р. «Про захист фізичних осіб 

при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» [43] 

та Директиві 97/66/ЕС Європейського парламенту і Ради від 15.12.1997 р. 

«Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в 

особисте життя в телекомунікаційному секторі» [241], які поки що не 

ратифіковані Україною, проте можуть бути використані для удосконалення 

вітчизняного законодавства.  

Важлива роль у міжнародних документах відводиться регулюванню 

процедур обміну таємною інформацією та забезпечення конфіденційності 

персональних даних [139].  

Підґрунтям для розробки та прийняття національного законодавства 

про захист персональних даних стали такі міжнародні документи як 

Модельний закон про інформатизацію, інформацію та захист інформації, 

прийнятий на двадцять шостому пленарному засіданні Міжпарламентської 

Асамблеї держав-учасниць СНД у 2005 р. [120] та ратифікована у 2010 році 

Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних [84].  

Принципи, що містяться у Конвенції, уточнюються і розширюються в 

Директиві 95/46/ЕС Європейського парламенту і Ради від 24.10.1995 р. «Про 

захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне 

переміщення таких даних» [43] та Директиві 97/66/ЕС Європейського 

парламенту і Ради від 15.12.1997 р. «Стосовно обробки персональних даних і 
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захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному 

секторі» [241], які поки що не ратифіковані Україною, проте можуть бути 

використані для удосконалення вітчизняного законодавства. У відповідності 

до зазначених документів більшість країн ЄС та СНД видала свої національні 

закони: щодо діяльності з персональними даними у медичній, статистичній, 

державній, журналістській, поліцейській та інших сферах.  

Основними засадами зовнішньої політики, що впливають на 

формування вітчизняного законодавства про доступ до публічної інформації  

є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, 

правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі [182].  

У зв’язку із цим виникає постійна потреба в обміні публічною 

інформацією між Україною та ЄС, міжурядовим організаціями,  та 

застосування відповідних заходів безпеки, що передбачені відповідною 

угодою між Україною та Європейським Союзом [250]. Водночас Україна 

ставить завдання у зовнішній політиці також щодо зближення із НАТО, не 

виключаючи можливість набуття членства Україною у цій організації [217]. 

Цей вектор розвитку зовнішньої політики України впливає на вітчизняне 

законодавство про доступ до публічної інформації та практику його 

застосування [204].  

Важливими документами, що визначають зміст, характер і створюють 

договірно-правову основу відносин України з НАТО є Рамковий документ 

Програми НАТО «Партнерство заради миру» (ПЗМ) (започатковано 10 січня 

1994 року, Україна приєдналася 8 лютого 1994 року) [132], Хартія про 

особливе партнерство між Україною та НАТО від 9 липня 1997 року [257], 

Декларація про її доповнення від 21 серпня 2009 року та Закон України «Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року [182]. 

Відповідно до Декларації про доповнення Хартії, під егідою КУН також 

розробляються Річні національні програми співробітництва Україна-НАТО 

(РНП).  
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Важливу роль у регулюванні інформаційних відносин у сфері доступу 

до публічної інформації відіграють принципи, закріплені у міжнародних 

документах. Так, Рекомендації № R (81) 19 Комітету Міністрів Ради Європи 

1981 р. «Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні 

державних органів» визначає наступні принципи доступу до інформації, що 

знаходиться у розпорядженні державних органів:  

1) кожен у межах юрисдикції держави-члена повинен мати право на 

отримання за запитом інформації, що знаходиться у розпорядженні органів 

державної влади, крім законодавчих органів та судової влади;  

2) для забезпечення доступу до інформації мають бути передбачені 

ефективні і належні засоби;  

3) не може бути відмовлено у доступі до інформації на тій підставі, що 

особа, котра подає запит, не має особливого інтересу у цьому питанні;  

4) доступ до інформації надається на основі рівності; 

5) ці принципи застосовуються з урахуванням лише таких обмежень і 

заборон, які є необхідними в демократичному суспільстві для захисту 

законних інтересів суспільства (наприклад, національної безпеки, суспільної 

безпеки, громадського порядку, економічного добробуту країни, запобігання 

злочинам або для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно), а також для захисту приватного життя та інших законних 

приватних інтересів, які, однак, мають охоронятися з урахуванням 

конкретних потреб конкретної особи в отриманні інформації, наявної в 

органів державної влади, що стосується її особисто;  

6) будь-який запит про надання інформації повинен розглядатися в 

розумні терміни; 

7) орган державної влади, що відмовляє в доступі до інформації, має 

обґрунтувати причини такої відмови з посиланням на законодавство чи 

практику; 

8) будь-яка відмова в наданні інформації має бути предметом 

оскарження [174]. 
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Модельний закон про свободу інформації міжнародної неурядової 

організації «Артикль 19» розробив такі принципи обігу публічної інформації:  

1) принцип максимального оприлюднення, що означає, що вся 

інформація, яку зберігають державні органи влади, підлягає оприлюдненню, і 

що цю презумпцію може бути подолано тільки в дуже обмеженому числі 

випадків, оскільки публічні органи мають обов'язок оприлюднювати 

інформацію, і кожний член суспільства має кореспондуюче право 

отримувати інформацію;  

2) принцип обов’язковості оприлюднення публічними органами 

наступних категорій інформації: наступні категорії інформації: оперативна 

інформація про те, як публічний орган функціонує, включаючи його витрати, 

цілі, перевірену звітність, стандарти, досягнення тощо, особливо якщо орган 

надає безпосередні послуги суспільству; інформація про будь-які запити, 

скарги чи інші безпосередні дії, які члени суспільства можуть здійснити по 

відношенню до цього публічного органу; інструкції стосовно процедур, за 

допомогою яких члени суспільства можуть взяти участь у формулюванні та 

реалізації політики чи внести законодавчі пропозиції; типи інформації, якими 

володіє ця інституція, і форма, в якій ця інформація зберігається; зміст будь-

яких адміністративних чи політичних рішень, що впливають на суспільство, 

разом з причинами прийняття подібних рішень і матеріалами щодо 

обґрунтування їхньої необхідності; 

3) стимулювання функціонування відкритого уряду, оскільки 

інформування громадян про їхні права і сприяння культурі відкритості уряду 

є важливим при реалізації законодавства про свободу інформації, адже досвід 

зарубіжних країн показує, що публічна служба, яка ігнорує законодавчі 

приписи, може підривати навіть найбільш прогресивне законодавство; 

4) процедури сприяння доступу, що повинен реалізовуватись на трьох 

різних рівнях: на рівні органу публічного управління; оскарження до 

незалежного адміністративного органу; оскарження в суді, а також від усіх 

публічних органів повинно вимагатись встановлення відкритих та доступних 



143 
 
внутрішніх систем для забезпечення права громадськості отримувати 

інформацію, тобто загалом, органи повинні призначити певну особу, яка 

відповідала б за обробку інформаційних запитів відповідно до закону; 

5) вартість інформаційних послуг не повинна перешкоджати особам 

подавати інформаційні запити та інші принципи; 

6) обмежена сфера винятків, тобто усі індивідуальні запити щодо 

отримання інформації від публічних органів повинні прийматися, навіть 

якщо публічні органи не зможуть довести, що ця інформація підпадає під дію 

обмеженого режиму винятків [119]. Такі винятки визначаються іншою 

групою міжнародних документів. 

Принципи нормативно-правового регулювання захисту інформації з 

обмеженим доступом, або – у термінології НАТО – політика інформаційної 

безпеки (Security Of Information policy – далі SOI) регулюються документом 

С-М(2002)49. Історично SOI вперше в повному обсязі була викладена в 

документі, відомому як C-M(55)15(Final). Наприкінці 90-х років НАТО 

розпочало перегляд документа C-M(55)15(Final), у результаті чого в 

2002 році з'явився документ, який тепер відомий як C-M(2002)49.  

Документ C-M(2002)49 проголошує п’ять основних принципів 

політики безпеки НАТО: «Breadth», «Depth», «Centralization», «Controlled 

Distribution», «Personnel Controls» [273].  

«Принцип широти» (Breadth) вбачає, що держави – члени НАТО беруть 

зобов'язання регулювати доступ до усіх видів чутливої інформації однаковим 

способом, незалежно від того, чи належить вона НАТО, чи ні. Така вимога 

діє на тій підставі, що НАТО має бути впевнено, що кожна країна – член 

НАТО – забезпечує встановлені високі стандарти захисту інформації. На 

«принципі глибини» (Depth) базується система поділу інформації з 

обмеженим доступом на рівні і визначення грифів таємності [273].  

«Принцип централізації» (Centralization) має національний і 

міжурядовий аспекти. На національному рівні принцип базується на вимозі 

мати в кожній державі – члену НАТО – національний уповноважений орган 
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або урядове бюро національної безпеки (national security organization – далі 

NSO), відповідальне за інформаційну безпеку і підбір персоналу, за збір і 

реєстрацію повідомлень щодо шпигунства і підривної діяльності. Бюро 

також має бути наділено повноваженнями контролю за станом захисту 

інформації з обмеженим доступом в інших державних і недержавних 

режимно-секретних органах, організовувати методичну і дослідницьку 

роботу, сертифікацію засобів захисту інформації.  

На міжурядовому рівні існує центральний координуючий орган. У 1955 

році в НАТО було створено Бюро безпеки, перетворене нині в Офіс безпеки 

НАТО (далі NOS), що несе відповідальність за повну координацію з питань 

інформаційної безпеки в НАТО. NOS повідомляє національні уряди щодо 

застосування принципів і стандартів та виконує моніторинг національних 

систем з метою забезпечення гарантування ефективного захисту інформації з 

обмеженим доступом [273].  

«Принцип управління доступом» (Controlled Distribution) ґрунтується 

на двох правилах. Перший з них – «need-to-know» (потреба знати) полягає в 

тому, що особи повинні мати доступ до класифікованої інформації тільки при 

наявності потреби в такій інформації для виконання своїх прямих службових 

обов'язків, і доступ не повинен надаватися лише тому, що людина посідає 

певне службове становище, є керівником. Цей принцип в НАТО вважається 

фундаментальним. Друге правило є найважливішим в угоді, підписаній 

членами альянсу ще в січні 1950 року. Воно полягає в тому, що така 

інформація не може бути занижена у рівні таємності або розсекречена без 

згоди сторони, від якої вона отримана [273].  

 «Принцип персонального контролю» (Personnel Controls) передбачає 

правила вибору кандидатів на надання права доступу до класифікованої 

інформації. Контроль заснований на перевірці благонадійності, оцінках 

характеру і способу життя кандидатів [273]. 

У зв’язку із активним проєвропейським розвитком вітчизняного 

інформаційного законодавства, ми вважаємо, що законодавство України про 
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доступ до публічної інформації повинно відображати наведені вище 

принципи.  

Тому ми пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 4 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» : 

а) п. 4, де зазначити принцип оперативного надання інформації на 

запити про отримання публічної інформації: не більше десяти днів від дня 

надходження запиту, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - 

невідкладно, але не пізніше одного робочого тижня від дня їх отримання; 

якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, 

керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його 

заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що 

повідомляється особі, яка подала звернення, при цьому загальний термін 

вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 

п’ятнадцяти днів;  

б) п. 5, де закріпити принцип обов’язкового оприлюднення публічної 

функціональної інформації про органи публічної влади про : те, як публічна 

адміністрація функціонує, включаючи кошти, цілі, перевірені рахунки, 

стандарти, досягнення тощо, особливо якщо орган надає безпосередні 

послуги суспільству; відповіді на будь-які запити, скарги чи інші 

безпосередні дії, які члени суспільства можуть здійснити щодо цієї публічної 

адміністрації; інструкції стосовно процедур, через які члени суспільства 

можуть втрутитися в основну політику чи внести законодавчі пропозиції; 

визначення типів інформації, якими володіє ця інституція, і форми, у яких ця 

інформація зберігається; зміст будь-яких адміністративних чи політичних 

рішень, що впливають на суспільство, разом із причинами прийняття 

подібних рішень і матеріали щодо обґрунтування їх необхідності; 

в) п. 6, де визначити принцип  двосторонньої інтерактивної взаємодії: 

публічні органи повинні забезпечити на своїх сайтах технічні засоби 

інтерактивного спілкування для надання відповіді на запити публічної 
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інформації представниками громадських організацій, адвокатами, 

громадянами та іншими особами із можливістю їх електронної ідентифікації. 

Передувало прийняттю проаналізованих вище міжнародних документів 

у сфері обігу публічної інформації як відкритого режиму доступу, так і 

закритого, зміни у національних законодавствах провідних зарубіжних країн 

світу, що регулювало інформаційні відносини.  

Як точно наголошує В. Й. Шишко, в більшості країн світу 

інформаційна відкритість стала конституційним принципом, а таємність – 

винятком. Цей науковець  зазначає, що поняття «право на інформацію» ще 

наприкінці 90-х років минулого століття не було в законодавстві більшості 

європейських держав.  

Проте досвід провідних європейських країн, таких як Швеція, Франція, 

Нідерланди, Данія, Фінляндія, спонукав більшість держав внести відповідні 

зміни до чинного законодавства та прийняти нові закони, які чітко 

врегульовували правовідносини з приводу доступу до публічної інформації 

[262].  

В усіх країнах цей процес відбувався поступово з різним рівнем 

нормативно-правового регулювання. Так, зарубіжні країни за рівнем закону в 

якому закріплене право на доступ до публічної інформації та свобода 

інформації, на наш погляд, можна поділити на дві групи: до першої групи 

належать країни, де таке право закріплене на рівні конституції (ФРН, Чеська 

Республіка, Франція, Угорщина, Польща та інші), а до другої – країни, де 

таке право закріплено на рівні конституційних законів (Швеція, США, Данія 

та інші). Україна за цим критерієм, на наш погляд, належить до першої 

групи. 

Історично склалося так, що право на інформацію з’явилося ще у 

XVIII ст., що було пов’язано із демократичним процесами у США. 

В. Ф. Іванов зазначає, що право на інформацію асоціюється зі Сполученими 

Штатами Америки, оскільки Американський Закон «Про свободу 
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інформації» 1966 р. надавав нову інтерпретацію та нові законні форми 

захисту інформації. Водночас не відставали від США і Скандинавські країни.  

Так, наголошує В. Ф. Іванов, одними з перших прийняли нормативно-

правові акти, що регулюють інформаційні відносини такі країни як  Швеція, 

де конституційний Закон про свободу друку був прийнятий Риксдагом 

1766 р.; на два століття пізніше – Фінляндія (Закон від 1951 р.); у  1970 року 

аналогічні закони прийняті у Данії, Норвегії, у 1973 р. – в Австрії, у 1978 р. – 

Франції та Нідерландах, 1982 р. – в Австралії, Новій Зеландії й Канаді, у 

1990 р. – в Італії, 1992 р. – Угорщині, 1993 р. – Португалії, 1994 р. – Бельгії, 

1997 р. – Ірландії і Таїланді, 1998 р. – Кореї та Ізраїлі, 1999 р. – Чехії та 

Японії [65, с. 102–103].  

Розглянемо приклади врегулювання інформаційних відносин у сфері 

обігу публічної інформації з відкритим та обмеженим режимом доступу на 

прикладах національних законодавств різних країн.   

Швеція, на думку Ю. С.  Шемшученко є країною, на яку варто 

рівнятися в контексті переймання досвіду правового регулювання відносин з 

приводу доступу до публічної інформації, оскільки в цій країні свобода 

інформації отримала законодавче закріплення ще 1766 року [260, с. 219].  

Сучасний Закон «Про свободу друку», зазначає Л. О. Окунькова, був 

прийнятий 1949 р. та відредагований 1994 р. Цей нормативно-правовий акт 

разом із Законом «Про свободу слова», «Про форму правління» та деякими 

іншими законами становлять Конституцію Швеції. Параграф 1 глави 2 

Закону «Про форму правління», інформує нас  Л. А. Окуньков, гарантує всім 

громадянам «у їх стосунках із суспільством» свободу висловлювань та 

свободу інформації [88, с. 702]. 

Як зазначено у науковій літературі, однією з перших країн, яка 

законодавчо закріпила право на інформацію, була Франція. У ст. 11 

Декларації прав людини та громадянина 1789 р., що включена до преамбули 

Конституції Франції 1958 р., зазначено, що «вільний обмін думками 

належить до найцінніших прав людини.  
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Таким чином, усі люди можуть вільно висловлюватися, писати та 

робити публікації за умови, що вони відповідатимуть за будь-яке 

зловживання цією свободою у випадках, передбачених законодавством» 

[269]. Одним із фундаментальних принципів, що гарантується законами 

Франції є свобода вираження поглядів та спілкування [54, c. 123]. 

Право на інформацію у Франції захищають також прийнятий 1992 року 

Комунікаційний кодекс, Закон «Про доступ до інформації» 1978 р., 

Цивільний кодекс (ст. 9) та Кримінально-процесуальний кодекс (ст.ст. 40, 

283, 306) [271]. 

В Основному Законі ФРН право на доступ до публічної інформації від 

1949 р. у параграфах 1, 2 статті 5 [88, с. 182].  

Відповідно до Конституції Німеччини кожен має право вільно 

виражати та поширювати свою думку усно, письмово чи шляхом 

зображення, а також безперешкодно отримувати інформацію із 

загальнодоступних джерел; гарантується свобода друку і свобода інформації 

через радіомовлення і кінопродукцію;  не існує цензури; межі цих прав 

установлюються приписами загальних законів; вільними є мистецтво та 

наука, дослідження та викладання, наголошує Л.А. Окуньков [88, с. 182].  

Водночас, у ФРН здійснюється вдосконалення захисту інформації з 

обмеженим доступом за напрямами: вдосконалення законодавства в галузі 

захисту державної таємниці і секретів фірм; посилення органів контррозвідки 

й надання їм більших повноважень, у тому числі в області захисту державної 

таємниці; створення організацій «самодопомоги» у промисловості й 

розгортання їхньої діяльності. Ще одним напрямом захисту інформації з 

обмеженим доступом в ФРН, зазначає С. Князев, є створення об’єднаннями 

промисловців так званих організацій «самодопомоги» і розгортання їх 

діяльності [73, c. 97].  

Також, у ФРН величезне значення надається правоохоронній діяльності 

та кваліфікованій юридичній допомозі населенню, яка неможлива без 

адвокатури і адвокатської таємниці, яка є одним із проявів незалежності 
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адвоката і необхідна умова реалізації ним найважливіших професійних 

функцій судового представництва та захисту. Німецьке право, так само як і 

українське законодавство, має суворі вимоги до охорони конфіденційності 

переговорів так званих носіїв професійної таємниці – осіб з духовним саном 

чи юристів, особливо адвокатів з кримінального права [97; c. 18].  

М. І. Малишко, зазначає, що у Конституції Угорщини 1945 р. 

закріплено право кожного вільно висловлювати свою думку, отримувати та 

поширювати інформацію, яка становить суспільний інтерес. Відповідно до 

цього документу визнається й охороняється свобода преси (п. 2 ст. 61), та  

особливим чином охороняється свобода друку [113, с. 41]. 

Законодавство Італії, зазначає С. Князєв захищає порядок обігу таких 

видів публічної інформації з обмеженим доступом як професійні таємниці; 

промислові таємниці, довірені у зв'язку зі службовим становищем публічним 

посадовцям; службових таємниць.  

Так, у КК Італії передбачена відповідальність за розголошення 

службової таємниці посадовою особою чи особою, що виконує публічну 

службу (ст. 326). Розголошення службової таємниці здійснюється винною 

особою при порушенні обов'язків, пов'язаних з її функціями чи службою, при 

зловживанні своїм становищем, а також якщо діяльність винної особи будь-

яким чином сприятиме розголошенню цих відомостей. Зазначені дії 

визнаються злочинними, якщо вони вчинені навмисно. У цій же статті 

передбачена відповідальність у випадку, якщо сприяння розголошенню 

службової таємниці було тільки необережним (ч. 2 ст. 326) [73, c. 97]. 

Відповідно до ст. 145 КК Норвегії країни будь-яка особа, що 

протиправно ознайомиться зі змістом приватного листа або отримає доступ 

до приміщень іншої особи, підлягає накладенню штрафу чи тюремному 

ув'язненню на строк, що не перевищує шести років. Подібне покарання 

поширюється на будь-яку особу, що, порушивши захист, одержує 

неправомірний доступ до даних, накопичених чи розповсюджуваних 

електронним та іншим технічним способом. У главі «Розголошення 
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таємниці» КК Голландії передбачено відповідальність за навмисне 

розголошення таємниці особою, що зобов'язана її зберігати в силу свого 

посадового становища чи професії (ст. 272). У частині другій даної статті 

відзначається, що особа, яка розголосила таємницю, піддається 

кримінальному переслідуванню тільки після скарги потерпілого. У ст. 272 

передбачено відповідальність за розголошення комерційної таємниці (ч. 1) і 

за використання даної інформації, що спричинило збиток її власнику [251, c. 

178-179]. 

У КК Китайській Народній Республіці передбачено відповідальність за 

заподіяння шкоди суверенітету КНР, її територіальній цілісності і безпеці, 

скоєне за змовою з іноземною державою (ст. 102), а також за надання 

матеріальної допомоги організаціям і приватним особам, вчинення дій, 

передбачених у ст. 102 (ст. 107) [253, c. 35-39].  

Інтерес має ст. 109, у якій передбачено відповідальність співробітників 

державних органів, які володіють державними таємницями, що залишили 

країну або залишилися за кордоном [253, c. 35-39].  

Відповідальність за шпигунство настає при здійсненні таких дій: 1) 

членство в шпигунській організації чи одержання завдань від шпигунської 

організації чи її представника; 2) зазначення цілей бомбардування. У ст. 111 

передбачено відповідальність за незаконну передачу іноземним структурам 

чи організаціям, приватним особам матеріалів, що містять державну 

таємницю чи іншу державну інформацію. Під іншою державною 

інформацією розуміється службова таємниця, а також будь-яка інша 

інформація, розголошення якої може заподіяти шкоду суверенітету КНР, її 

територіальній цілісності і безпеці. Способи здійснення даного злочину – 

крадіжка інформації, її одержання шляхом підкупу, шпигунство. Перелік 

способів одержання зазначеної інформації вичерпний. Таким чином у КК 

КНР відсутня стаття, що передбачає відповідальність за втрату документів, 

що містять державну таємницю. Усі злочини, передбачені у главі «Злочини 
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проти державної безпеки» КК КНР вчиняються тільки навмисно (ст. ст. 102-

113) [253, c. 35-39]. 

Д. П. Василенко та  В.І. Маслак, зазначають, що інші країни-члени ЄС 

також мають закони, що регулюють порядок обігу публічної інформації, з 

обмеженим доступом. Такими нормативно-правовими актами для Чехії є 

«Порядок доступу до інформації» та «Акт про класифікацію інформації»; для 

Естонії – «Акт про суспільну інформацію» та «Акт про державні таємниці»; 

для Литви – «Закон про умови передання інформації громадськості» та 

«Закон про державну таємницю»; для Латвії – «Закон про свободу 

інформації» та «Закон про державну таємницю»; для Польщі – «Про доступ 

до інформації» та «Акт про захист інформації, яка класифікується» [21, 

c. 130].  

Як зазначає В. Ю. Артемов, країни Центральної і Східної Європи – 

члени НАТО – пішли шляхом інкорпорації основних принципів політики 

інформаційної безпеки в національне законодавство. При цьому стало 

очевидним, зазначає В.Ю. Артемов, що розходження в способах здійснення 

міжнародно-правових норм захисту інформації у внутрішньодержавному 

праві цих країн залежать не лише від системи їх державного устрою, але й 

має генетичні корені, обумовлені динамікою світових процесів [9, c. 60-61]. 

Система інформаційного забезпечення органів публічної влади 

побудована таким чином, що одним з основних видів інформації, що ними 

використовується є персональні дані. На початку сімдесятих років у різних 

країнах почали прийматися законодавчі акти з метою захисту приватного 

життя людини. По всьому світі існує загальний рух у напрямку прийняття 

всеохоплюючого закону, яким встановлювалися б рамки для захисту 

персональних даних.  

Необхідність таких правових норм, зазначено у пояснювальній записці 

до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних, пояснюється зростанням використання комп'ютерної 

техніки для цілей публічного управління.  
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У найближчі роки передбачається подальше зростання автоматичної 

обробки даних в сфері управління як наслідок зниження витрат по обробці 

інформації, доступності обробних пристроїв і створення нового 

телекомунікаційного обладнання для передачі інформації. «Інформаційна 

влада» зобов'язує користувачів даних як в приватному, так і в публічному 

секторах до відповідної соціальної відповідальності.  

У сучасному суспільстві багато рішень, що зачіпають особистість, 

приймаються на основі інформації, що накопичується в комп'ютеризованих 

базах даних: платіжних відомостях, документах по соціальному 

забезпеченню, історіях хвороби і т.п.  

Важливо, щоб ті, хто відповідає за такі бази даних, змогли б 

забезпечити положення, при якому незаперечні досягнення, яких можна 

домогтися за допомогою автоматичного оброблення даних, не привели б у 

той же час до ослаблення позиції тих осіб, відомості про яких 

накопичуються.  

Це зобов'язує їх дотримуватися вимог, що стосуються якісних 

характеристик ввіреній їм інформації, утримуватися від накопичення 

інформації, яка не є необхідною для поставленої мети, приймати заходи 

проти несанкціонованого розкриття або зловживання інформацією та 

охороняти дані, обладнання та програмне забезпечення від фізичного 

пошкодження [153].  

Нині міжнародне законодавство включає приблизно 

20 загальноєвропейських конвенцій, директив та рекомендацій із питань 

захисту персональних даних. 6 липня 2010 р.  

Україна ратифікувала базові європейські стандарти у сфері захисту 

персональних даних, зокрема Конвенцію Ради Європи про захист осіб 

у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, а також 

додатковий протокол до неї стосовно органів нагляду та транскордонних 

потоків даних, таким чином беручи на себе зобов’язання імплементувати їх 

положення в українське законодавство [248].  
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За даними Харківської правозахисної групи майже всі країни світу 

визнають право на приватність безпосередньо у своїх конституціях, 

наприклад, основні закони Південної Африки та Угорщини містять у собі 

спеціальні норми щодо доступу та контролю за інформацією особистого 

характеру. У багатьох країнах, де приватність не визнано безпосередньо у 

конституції, наприклад, у Сполучених Штатах, Ірландії та Індії, для 

реалізації цього права суди застосовують інші норми.  

Зокрема, міжнародні договори, де визнається право на приватність, такі 

як Міжнародний пакт про громадянські й політичні права [118] або 

Європейська Конвенція про права людини [84], що є частиною законодавства 

багатьох країн.  

Дослідники Харківської правозахисної групи, дослідивши моделі 

захисту приватності в різних країнах, констатують факт існування декількох 

загальних моделей захисту приватності.  

У деяких країнах одночасно використовується кілька моделей. Модель 

регулювання, що застосовується у Європі, Австралії, Гонгконзі, Новій 

Зеландії, Центральній і Східній Європі та Канаді полягає в тому, що існує 

посадова особа (наприклад: Уповноважений, Омбудсмен, Реєстратор), яка 

забезпечує виконання положень детально розробленого закону про 

приватність.  

Ця посадова особа здійснює нагляд за дотриманням законності та 

проводить розслідування щодо виявлених порушень, а також відповідає за 

громадянську освіту та міжнародні стосунки щодо захисту даних та їх 

передачі. Такої моделі дотримуються більшість країн, де існують закони про 

захист даних. Цю модель також обрано Європою для створення нового 

режиму захисту даних. Однак коло повноважень таких органів дуже 

різниться, часто надходять повідомлення про серйозну нестачу засобів, що 

призводить до невиконання положень чинного законодавства [155, c. 18].  

Загалом, національні законодавства багатьох країн, зазначає Т. Мендел,  

містять єдині нормативно-правові акти (здебільшого закони), які 
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регламентують право громадян на інформацію – «закони про свободу 

інформації». Т. Мендел зазначає, що типовий Закон про свободу інформації 

«містить у собі право громадськості на доступ до інформації, що перебуває в 

розпорядженні обраної народом влади, і накладає на обрану народом владу 

обов’язок публікувати ключові види інформації» [115, с. 3]. 

В. Й Шишко зазначає, що закони про доступ до публічної інформації 

існують у більшості демократичних держав, і вони є реальним правовим 

механізмом здійснення одного з основних прав людини – права на доступ до 

публічної інформації, що є, у свою чергу, вимогою європейського 

законодавства та необхідною умовою інтеграції в Європейське 

співтовариство [262, c. 238].  

Цей науковець наголошує, що країнами у яких існують закони про 

доступ до публічної інформації, є: США (Закон про свободу доступу до 

інформації), Великобританія (Закон про свободу інформації), Латвія (Закон 

про свободу інформації), Естонія (Закон про свободу інформації), 

Словаччина (Закон про вільний доступ до інформації), Болгарія (Закон про 

доступ до публічної інформації), Словенія (Закон про доступ до публічної 

інформації), Угорщина (Закон про захист інформації) тощо. Загалом, 

констатує В. Й Шишко, упродовж останнього десятиріччя в усьому світі різні 

держави створили законодавство про свободу інформації, включаючи 

Великобританію, Нігерію, Мексику, Тринідад і Тобаго, Південну Африку, 

Південну Корею, Таїланд, Фіджі, Японію та більшість країн Східної і 

Центральної Європи. Ще раніше запровадили такі закони Швеція, США, 

Нідерланди, Фінляндія, Австралія та Канада [260; 262, с. 238-239]. Проте, як і 

вітчизняне законодавство України [175], законодавство багатьох країн 

регулює порядок обігу, крім відкритої публічної інформації, ще й обіг 

публічної інформації з обмеженим доступом. 

Таким чином, у цьому підрозділі нами було розглянуто засади 

правового регулювання обігу публічної інформації, гарантії вільного доступу 

до неї та підстави його обмеження у законодавстві Європейського Союзу та 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2584%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7&ei=Ql1BVb-aGMHKObXggKgJ&usg=AFQjCNHxmslqS5uk4RscCZ3-uDBRJdS7EA
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Організації Об’єднаних Націй, Австралійського Союзу, Нідерландів, Канади, 

Естонської, Італійської, Латвійської, Литовської, Словацької, Угорської, 

Чеської, Австрійської Республік, Королівства Іспанія, Швейцарської 

конфедерації, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки, Федеративної 

Республіки Німеччина, Китайської Народної Республіки, Російської 

Федерації, Республік Словенія, Сербія, Індія, Ірландія, Польща, Казахстан, 

Білорусь. З’ясовано, що законодавство усіх перерахованих організацій та 

країн містить принципи вільного доступу до публічної інформації та 

визначають її межі, які реалізуються більшою чи меншою мірою в їх 

інформаційному, адміністративно-деліктному та процесуальному 

законодавстві.  

 

 

3.2 Напрями вдосконалення правового режиму доступу до 

публічної інформації в Україні  

 

Визначення авторських шляхів удосконалення нормативно-правового 

регулювання режиму доступу до публічної інформації в Україні базується на 

вищенаведеній характеристиці провідних інститутів інформаційного та 

адміністративного права з урахуванням специфіки напряму дослідження, що 

зосереджено на аналізі адміністративних процедур реалізації доступу до 

публічної інформації, визначенні підстав та порядку застосування заходів 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу 

публічної інформації та встановленні складових адміністративно-правового 

механізму захисту права на доступ до публічної інформації. 

На підставі проведеного дослідження обґрунтованим видається 

висновок про доцільність здійснення подальшого реформування системи 

забезпечення доступу до публічної інформації.  

Аналіз судової практики свідчить про недосконалість та 

неоднозначність законодавчого визначення категорії «публічна інформація», 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2584%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7&ei=Ql1BVb-aGMHKObXggKgJ&usg=AFQjCNHxmslqS5uk4RscCZ3-uDBRJdS7EA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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необхідність нормативного уточнення режиму доступу до відкритих даних, 

встановлення переліку відомостей, що становлять спеціальні види інформації 

з обмеженим доступом, зокрема, інформації про стан здоров’я особи, 

інформації, що містить персональні дані, тощо. 

Встановлення переліку відомостей, обмеження доступу до якої є 

можливим, має відповідати таким критеріям: відповідність вимогам 

національної безпеки; встановлення домінування публічного інтересу в 

оприлюдненні таких відомостей; доцільність оприлюднення такої інформації, 

пропорційність користі та шкоди розповсюдження таких даних. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає, що 

сфера його дії розповсюджується не лише на інформацію, що пов’язана з 

реалізацією управлінських функцій органами державної влади та місцевого 

самоврядування, інформацією, що стосується акумуляції фінансових ресурсів 

державного та місцевого бюджетів, а й на інформацію про стан 

навколишнього природного середовища, інформацію про харчові продукти 

та іншу інформацію, що становить собою «особливий суспільний інтерес»; 

при цьому, що важливо, остання категорія в межах чинного законодавства не 

визначається [175].  

До проблемних аспектів сьогодення в досліджуваній галузі належить 

також відсутність у судовій практиці однозначного підходу в рамках 

розгляду та вирішення адміністративних справ, предметом яких є 

неправомірна відмова від надання інформації, що має ознаки відомостей, які 

мають «особливий суспільний інтерес». 

Як було з’ясовано у підрозділі 1.1, предметом суспільного інтересу 

вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, 

територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних 

прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, 

введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні 

наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо 

(ст. 29 Закону України «Про інформацію») [201]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1
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Таке визначення суспільного інтересу є занадто широким та не 

відповідає потребам юридичної практики. При цьому застосування категорії 

«публічний інтерес» законодавцем дозволяє розширити коло відносин, 

інформація про здійснення яких має бути відкритою і максимально прозорою 

для громадськості. 

Віднесення інформації до суспільно необхідної є визначальним у 

зв'язку із такими чинниками: суб'єкти господарювання несуть обов'язки із 

забезпечення доступу лише щодо суспільно важливої інформації; визнання 

інформації суспільно важливою гарантує надання такої інформації 

безкоштовно незалежно від її обсягу; встановлення факту суспільної 

важливості поширеної інформації виключає відповідальність або тягне за 

собою звільнення від юридичної відповідальності за поширення інформації із 

обмеженим доступом. 

Відповідно до п. 6.4. Постанови Пленуму Вищого адміністративного 

суду України № 10 від 29 вересня 2016 р. «Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства про доступ до публічної 

інформації» суспільний інтерес має інформація, яка сприяє «дієвому 

контролю за надходженням та витрачанням публічних коштів, 

розпорядженням державним або комунальним майном, розподіленням 

соціальних благ; захисту навколишнього середовища, виявленню завданої 

або можливої шкоди екології, обізнаності суспільства про дійсний стан 

довкілля та чинники, які на нього впливають; виявленню шкідливих для 

людини наслідків діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб» 

[214].  

У п. 8.3 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України 

№10 від 29.09.2016 року «Про практику застосування адміністративними 

судами законодавства про доступ до публічної інформації» [214] зазначено, 

що необхідно враховувати для визначення наявності суспільного інтересу в 

інформації про використання природних ресурсів. Наприклад, у справі 

№ 802/1059/17-а Вінницьким окружним адміністративним судом було 
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встановлено, що інформація про проведення публічних торгів, предметом яких є 

деревина як природний ресурс особливого значення, належить до інформації, 

що має особливий інтерес, тому неправомірною є відмова відповідача (товарної 

біржі «Вінницька товарна універсальна біржа») у наданні інформації про 

проведення щоквартального аукціону (торгів) [146].  

Відмова відповідача надати інформацію про проведення щоквартального 

аукціону з продажу необробленої деревини ґрунтувалась на міркуваннях, що 

така інформація має характер конфіденційної, адже стосується діяльності 

юридичних осіб приватного права. Суд позовні вимоги позивача (товариства з 

обмеженою відповідальністю «ЦУНАМІ») задовольнив, аргументуючи, що 

поширення таких відомостей сприятиме підвищенню ефективності здійснення 

контролю за використанням природних ресурсів, при цьому поширення такої 

інформації не завдасть шкоди вимогам забезпечення національної безпеки. 

Натомість наявна законодавча невизначеність категорії «інформація, що 

має особливий інтерес» сприяє неоднозначності її трактування у судовій 

практиці. Зокрема, у справі № 819/2630/15 у задоволенні позовних вимог 

громадської організації «УНСО» до Управління державної архітектурно-

будівельної інспекції у Тернопільській області про визнання дій протиправними 

та зобов’язання вчинити дії Тернопільським окружним адміністративним судом 

було відмовлено. Суд при прийнятті такого судового рішення обґрунтовував 

свої висновки тим, що Управління державної архітектурно-будівельної інспекції 

у Тернопільській області не могло розголошувати персональні дані, що є в 

деклараціях про початок будівельних робіт ТП 083143570023, ТП 083150360416 

та декларації про готовність об’єкта до експлуатації ТП 143150650072, так як 

власником даної інформації є Управління обліку та контролю за використанням 

комунального майна Тернопільської міської ради, а тому правомірно та в межах 

чинного законодавства відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» надало повну відповідь (інформацію) листом від 01.07.2015 року 

№ 40-1019-1.15/1115-5 на запит ГО «УНСО» [150]. Таким чином, незважаючи 

на те, що інформація мала особливий соціальний інтерес, про що свідчило 

подання запиту громадською організацією, однак наявність у документі 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1
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персональних даних не дозволила Управлінню державної архітектурно-

будівельної інспекції у Тернопільській області надати копії декларації про 

початок будівельних робіт. Очевидним є висновок, який необхідно взяти до 

уваги, що у процесі підготовки запитів на надання публічної інформації 

необхідно перед розпорядником інформації ставити вимоги, що не містять 

персональних даних, щоб їх наявність не стала підставою для ненадання таких 

відомостей. 

Не може бути підставою для відмови у наданні відповіді на 

інформаційний запит про доступ до публічної інформації наявність у таких 

відомостях даних, що можуть бути визнані службовою чи іншою 

інформацією з обмеженим доступом. Так, зокрема, у справі № 876/10728/15 

[149] Львівським апеляційним адміністративним судом встановлено 

неправомірність відмови Державного агентства земельних ресурсів у 

Сколівському районі Львівської області у наданні відомостей про те, чи 

видавався третій особі, що не заявляє самостійних вимог у справ, державний 

акт на право власності на земельну ділянку площею 0.09 га в с. Гребенів 

Сколівського району Львівської області. Відмова розпорядника інформації 

ґрунтувалася на тому, що обмежується в обігу інформація, яка містить 

персональні дані про особу. Однак у ході судового розгляду справи було 

встановлено, що відповідно до ч. 8 ст. 38 Закону України «Про державний 

земельний кадастр» право на отримання засвідчених копій документів 

Державного земельного кадастру та витягів з них мають: щодо документації, на 

підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, – 

особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку; щодо інших 

документів (крім документів, що містять державну таємницю) – фізичні та 

юридичні особи [168]. При цьому було акцентовано увагу, що відповідно до 

ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» конфіденційною 

є 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 [175]. Крім 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_50/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1%2350
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того, інформацією з обмеженим доступом є інформація, яка містить різного 

роду таємниці – державну, професійну, банківську таємницю, таємницю 

досудового розслідування та інші передбачені законом таємниці (ч. 1 ст. 8 

Закону України «Про доступ до публічної інформації») [175].  

Ще одним видом інформації з обмеженим доступом є службова 

інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які 

становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 

рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або 

здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, 

процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або 

прийняттю рішень; зібрана в процесі оперативно-розшукової, 

контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до 

державної таємниці (ст. 6  Закону України «Про доступ до публічної 

інформації») [175]. 

Таким чином, розпорядник інформації, приймаючи рішення про відмову в 

наданні доступу до відомостей, що йому відомі, має встановити такі обставини: 

1) чи мають запитувані відомості ознаки інформації, що містить державну, 

медичну, адвокатську чи інші види таємниць; 2) чи відповідає заінтересована 

особа вимогам, що висуваються до запитувачів інформації, що полягає у 

наявності в неї належного обсягу правосуб’єктності; 3) чи не становить 

загрозу національній безпеці надання таких відомостей. 

Отже, з метою врегулювання регулювання доступу до публічної 

інформації необхідним є встановлення законодавчого визначення таких 

суміжних категорій, як «інформація обмеженого доступу», «секретність», 

«конфіденційна інформація», «таємниця». Вбачається за доцільне в межах 

проекту Інформаційного кодексу окремими положеннями визначити поняття 

та особливості поширення конфіденційної інформації, визначити можливі 

критерії запровадження доступу до інформації про діяльність розпорядника 

інформації. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_50/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1%2350
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_50/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1%2350
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_50/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1%2350
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_50/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1%2350
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Предметом судового оскарження також неодноразово стає спосіб 

надання доступу до публічної інформації. Як було з’ясовано у попередніх 

підрозділах цього дослідження, доступ до публічної інформації може 

здійснюватися в активній та пасивній формах. Активна форма доступу до 

публічної інформації здійснюється за відповідним запитом заінтересованої 

особи; пасивна форма полягає у ознайомленні з інформацією через її офіційне 

оприлюднення розпорядником інформації у засобах масової інформації, в тому 

числі в мережі Інтернет, а також розміщенні таких відомостей у приміщеннях, 

що належать суб’єкту владних повноважень чи інших приміщеннях. При цьому 

наявність можливості реалізації пасивної форми доступу до публічної 

інформації не звільняє розпорядника інформації від обов’язку реагувати на 

відповідні звернення та запити. Такий висновок обґрунтовується і 

матеріалами судової практики.  

Так, у справі № 804/5057/16 Дніпропетровський окружний 

адміністративний суд задовольнив вимоги позивача щодо неправомірності 

відмови розпорядника інформації у наданні відповіді на інформаційний 

запит, що ґрунтувались на аргументації, що необхідні позивачу відомості 

були розміщені у приміщенні відповідача за його юридичною адресою. Суд 

виходив з того, що в такий спосіб порушується один з керівних принципів 

обігу публічної інформації – її доступність [148]. 

Так само не виявляється обґрунтованою відмова у наданні офіційної 

відповіді на запит про доступ до публічної інформації, що ґрунтується на 

тому, що такі відомості є офіційно оприлюдненими в мережі Інтернет на 

офіційних сторінках розпорядників інформації [175]. Наприклад, у справі 

№ 165/2223/16-а позовні вимоги полягали у визнанні неправомірності 

відмови виконавчого комітету Нововолинської міської ради Волинської 

області від надання інформації про використання бюджетних коштів. 

Аргументація відповідача у справі зводилась до того, що така інформація, по-

перше, містить персональні дані, по-друге, у вигляді загальної звітності 

розміщується на офіційній інтернет-сторінці Нововолинської міської ради 
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Волинської області. Позовні вимоги постановою Володимир-Волинського 

міського суду Волинської області від 16 березня 2017 року були задоволені у 

частині визнання неправомірності відмови надання відповіді на 

інформаційний запит позивача [147]. Позиція суду в цій справі справедливо 

обґрунтовувалась застосуванням нормативно-правових положень статті 5 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої 

доступ до інформації забезпечується через систематичне та оперативне 

оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних 

веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим 

способом; надання інформації за запитами на інформацію. Суд зазначив: 

аналіз наведеної норми дає підстави вважати, що оприлюднення 

розпорядником інформації публічної інформації, зокрема на офіційному веб-

сайті в мережі Інтернет, не звільняє його від обов’язку надати таку 

інформацію на запит. 

Дійсно, трактування статті 5 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» має виходити з установлення двох способів оприлюднення 

інформації, яка має суспільний інтерес: 1) шляхом реагування на офіційний 

запит (активна форма поширення публічної інформації); 2) шляхом 

розміщення даних на офіційних інтернет-ресурсах, засобах масової 

інформації та в інший спосіб, який здатний забезпечити належну реалізацію 

права на інформацію особи [175].  

Необхідно зосередити увагу на доцільності активізації процесів з 

імплементації європейського законодавства до чинного законодавства 

України. Передусім необхідно наголосити, що реформування режиму 

доступу до публічної інформації базується на розбудові нової моделі 

публічно-сервісної держави, діяльність якої орієнтована на забезпечення 

прозорості прийняття управлінських рішень. Впровадження концепції 

публічно-сервісної моделі держави вимагає активізації процесів 

інформатизації прийняття управлінських рішень в Україні. З цією метою в 

Україні запроваджено реалізацію політики зі здійснення електронного 
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урядування. Зокрема, у 2014 році було створено Державне агентство з питань 

електронного урядування в Україні [186]. Чинними є такі законодавчі акти, 

як «Про електронні документи та електронний документообіг» [180], «Про 

електронні довірчі послуги» [179]. Крім того, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 [41] встановлюється 

регламент інформаційної взаємодії органів державної виконавчої влади, яка 

має здійснюватися через державне підприємство «Державний центр 

інформаційних ресурсів України». Однак наразі система електронного 

урядування в Україні розвивається доволі повільно, відбувається затягування 

системи електронного судочинства, реалізація якої унеможливлюється через 

відсутність належного технічного оснащення. 

Подоланню проблем доступу до публічної інформації має сприяти 

вирішення зазначених вище проблем шляхом: 1) законодавчого визначення 

критеріїв допустимості обмеження доступу до відповідної інформації; 

2) введення електронного реєстру запитувачів з метою усунення зловживання 

правом на подання інформаційних запитів, що дозволить обмежити можливу 

кількість подання запитів від однієї особи; 3) встановлення як підстави 

відмови в наданні публічної інформації подання повторного звернення 

запитувача з одного і того ж питання. Такі пропозиції ґрунтуються на 

положеннях Директиви Європейського Союзу 2013/37/EU від 26 червня 

2013 р., відповідно до положень якої встановлюється, що недопустимим є 

повторне звернення за інформацією, яка вже надавалась на підставі запиту, 

одного і того самого запитувача [42]. 

Крім того, до головних питань, що вимагають нагального вирішення, 

належить встановлення регулювання підстав для застосування обмеження у 

доступі до інформації про діяльність суб’єктів публічного управління 

виключно на законодавчому рівні. Викликає заперечення розуміння 

публічного інтересу як «важливих для значної кількості фізичних і 

юридичних осіб потреб, які, відповідно до законодавчо встановленої 
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компетенції, забезпечуються суб'єктами публічної адміністрації», 

застосування якого фактично підмінює категорію приватного інтересу [22]. 

Серед проблем забезпечення доступу до публічної інформації слід 

вказати також відсутність законодавчого визначення категорії «публічний 

інтерес», задоволення якого є підставою для обмеження обігу відомостей про 

діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Законодавче визначення категорії «публічний інтерес» є характерним для 

законодавства більшості європейських країн. Кожна підстава можливого 

застосування обмеження у доступі інформації про діяльність суб’єктів 

публічного управління має бути визначена на законодавчому рівні, в межах 

реалізації законів про державну таємницю, про конфіденційну інформацію 

тощо. Наприклад, у Швеції, країні з одним з найбільш високим рівнем 

забезпечення соціальних та економічних прав громадян, застосування 

обмежень до обігу інформації про діяльність суб’єктів публічного управління 

є допустимим виключно на підставі закону [108].  

Варто зазначити, що спроба законодавчого визначення категорії 

«публічний інтерес» зроблена у проекті Закону України «Про 

адміністративну процедуру» № 9456 від 28.12.2018, поданого на розгляд 

Кабінетом Міністрів України [160]. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 2 проекту 

Закону України «Про адміністративну процедуру» публічним інтересом є 

«інтерес держави, суспільства, громади, а також важливі для значної 

кількості фізичних та/або юридичних осіб інтереси та потреби» [160]. Тобто 

в основу розуміння категорії «публічний інтерес» покладається кількісна 

характеристика, яка при цьому не відображає сутності відносин, що 

регулюється. Не виявляється зрозумілим, яким саме чином пропонується 

встановлювати значний обсяг заінтересованих осіб на практиці чи в ході 

визначення предметної юрисдикції судів при розгляді та вирішенні 

юридичних конфліктів. 

Тому вважаємо за доцільне у законодавчій дефініції категорії 

«публічний інтерес» акцентувати на такій його визначальній характеристиці, 
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як множинність інтересів, що становлять складну сукупність цілей реалізації: 

інтереси захисту національної безпеки, інтереси захисту економічних 

інтересів держави, інтереси захисту дотримання правопорядку, інтереси 

забезпечення розвитку і захисту міжнародних відносин, інтереси 

забезпечення належної процедури прийняття рішень. 

Реформування адміністративно-процесуального законодавства, 

проведення судової реформи вимагає перегляду особливостей розгляду та 

вирішення адміністративних спорів у сфері публічної інформації. Зокрема, 

необхідними є встановлення та аргументація доцільності застосування 

практики, напрацьованої Вищим адміністративним судом.  

Серед процедурних аспектів надання публічної інформації, що 

характеризуються низьким рівнем ефективності діяльності створення та 

забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, слід окремо 

виділити діяльність технічного персоналу в процесі обробки відкритих 

даних. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» така категорія осіб належить до категорії «інших осіб», які 

здійснюють технічне забезпечення формування баз даних, ведення 

державних та місцевих реєстрів тощо.  

Головною задачею, виконання якої покладається на таку категорію 

осіб, є забезпечення деперсоніфікації інформації. Однак зустрічаються 

випадки, коли з боку цих осіб під час ведення реєстрів відбувається надання 

інформації з порушенням вимог щодо деперсоніфікації таких відомостей. 

При цьому як підстава відповідальності технічних працівників таке чинним 

законодавством не передбачено. Заходи відповідальності можуть бути 

застосовані лише до керівників розпорядників інформації, які виконують 

адміністративно-господарські або організаційно-розпорядчі повноваження, а 

отже, технічний персонал не належить до посадових осіб, що є суб’єктами 

адміністративної відповідальності за порушення права на доступ до 

публічної інформації, згідно з положенням статті 212-3 КУпАП [79]. При 

цьому саме така категорія осіб часто забезпечує надання доступу до 
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публічної інформації, і в цьому аспекті питання встановлення підстав для 

застосування заходів юридичної відповідальності є очевидно необхідним. 

До проблем реалізації права на доступ до публічної інформації 

належить також і низька ефективність адміністративно-правового захисту 

такого права. У підрозділі 2.3 було визначено, що основним порядком 

захисту забезпечення належного доступу до публічної інформації 

залишається судовий порядок, при цьому спостерігається низький рівень 

ефективності існуючого адміністративного порядку його захисту. З метою 

обґрунтування висновків дисертаційної роботи у частині удосконалення 

організаційного правового забезпечення доступу до публічної інформації 

висувається теза про доцільність створення спеціального органу в галузі 

публічного управління – Уповноваженого із захисту інформаційних прав.  

На підтвердження цієї пропозиції зазначимо, що в межах проведеного 

власного соціологічного опитування було запропоновано питання щодо 

доцільності створення Уповноваженого із захисту інформаційних прав як 

cпеціального органу в галузі публічного управління. Така ідея отримала 

схвальну підтримку більше ніж у половини респондентів. При цьому рівень 

діяльності вже функціонуючого Державного агентства з питань електронного 

урядування респонденти оцінили як низький і підтримали ідею щодо його 

ліквідації (додаток Г). Запровадження спеціального інституту 

Уповноваженого із захисту інформаційних прав та його територіальних 

представництв, як вбачається, сприятиме досудовому врегулюванню 

юридичних конфліктів, предметом яких є порушення вимог доступу до 

публічної інформації. 

Отже, удосконалення правового регулювання режиму обігу інформації, 

що має публічний інтерес, потребує належного та прозорого механізму 

забезпечення доступу до неї, що своїм результатом матиме реалізацію не 

лише політичних прав людини, а і соціально-економічних прав, що 

гарантують кожній особі належний гідний рівень життя. Саме тому 

активізація діяльності з удосконалення забезпечення доступу до публічної 
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інформації є актуальним і має бути визначено як одне із пріоритетних 

завдань держави. 

У попередньому підрозділі було акцентовано на низькій ефективності 

застосування ст. 212-3 КУпАП у справі захисту прав громадян на доступ до 

публічної інформації, на підтвердження чого наведено показники високого 

рівня закриття справ за цією статтею (від 52 % усіх відкритих за нею справ у 

2014 році до 71 % – у 2017 році) та низького рівня притягнення до 

адміністративної відповідальності за цією статтею (від 27 % від усієї 

кількості порушених справ у 2014 році до 8,7 % – у 2017 році). За 

результатами авторського аналізу документів – судових рішень у справах про 

адміністративні правопорушення за статтею 212-3 КУпАП, що містяться в 

Єдиному реєстрі судових рішень України (126 рішень) за 2014–2018 рр., – 

було виявлено та узагальнено недоліки судового розгляду зазначених справ. 

Так, серед основних проблем слід назвати такі: закриття провадження через 

сплив строку накладення адміністративного стягнення (від 16 % до 53 %); 

неправильна кваліфікація дій, що призводить до закриття справ у зв’язку із 

відсутністю події і складу адміністративного правопорушення (від 15 % до 

37 %); відсутність методик визначення шкоди, завданої порушенням 

законодавства про доступ до публічної інформації, що призводить до 

звільнення особи від відповідальності за малозначністю з оголошенням 

усного зауваження; проблеми належної кваліфікації адміністративних 

правопорушень у цій сфері; суперечлива практика застосування судами 

законодавства про доступ до публічної інформації та інше (Додаток Г). 

У зв’язку з тим, що однією з головних проблем ефективного 

застосування ст. 212-3 КУпАП є закриття провадження через сплив строку 

накладення адміністративного стягнення, ми пропонуємо доповнити ст. 38 

КУпАП частиною 5 такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення 

правопорушень, передбачених статтями 212-3, 212 цього Кодексу, може бути 

накладено протягом шести місяців з дня їх виявлення, але не пізніше року з 
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дня їх вчинення». Це дозволить, на наш погляд, подовжити період 

провадження у цих справах та зробити їх розгляд ефективнішим.  

Статтею 212-3 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність 

за:  

1) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої 

передбачено законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про 

оцінку впливу на довкілля», «Про особливості доступу до інформації у 

сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 

централізованого постачання гарячої води, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення», «Про доступ до архівів репресивних 

органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», «Про 

відкритість використання публічних коштів» та «Про засади запобігання і 

протидії корупції»;  

2) порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 

саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 

доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання 

інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання недостовірної інформації;  

3) порушення вимог Закону України «Про доступ до архівів 

репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–

1991 років», а саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з 

обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, 

ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, неповне 

надання інформації, неповідомлення про подовження строку розгляду 

запиту, відстрочення розгляду запиту, крім випадків, визначених цим 

Законом;  

4) обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до 

інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом; 

 5) неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, 
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у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»;  

6) ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за 

заявою особи, а також інше порушення Закону України «Про доступ до 

судових рішень»;  

7) незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше 

порушення Закону України «Про звернення громадян»;  

8) несвоєчасне внесення документів до Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на 

довкілля», обмеження доступу до інформації, внесеної до Єдиного реєстру з 

оцінки впливу на довкілля;  

9) неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне 

надання інформації, надання недостовірної інформації на звернення 

Національної комісії з реабілітації, регіональної комісії з реабілітації 

відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»;  

10) нерозкриття, порушення строків або порядку розкриття інформації 

у видобувних галузях відповідно до Закону України «Про забезпечення 

прозорості у видобувних галузях».  

З наведеного, вважаємо, можна зробити висновок про фрагментарність 

змісту цієї статті, клаптикову її будову, що відображає відсутність чіткої 

державної політики у сфері адміністративно-правового захисту суспільних 

відносин у сфері обігу публічної інформації. 

Зважаючи на встановлені у підрозділі 2.2 цього дослідження негативні 

тенденції застосування ст. 212-3 КУпАП, на практиці вважаємо за необхідне 

внести зміни до КУпАП у частині оптимізації реалізації заходів 

адміністративної відповідальності, спрямовані на підвищення ефективності 

застосування адміністративних санкцій, так і у частині удосконалення їх 

підстав, задля чого необхідним є доповнення КУпАП окремою статтею 212 



170 
 
«Порушення законодавства про доступ до публічної інформації» (Додаток 

В). 

На наш погляд, доповнення КУпАП статтею 212 «Порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації» відображатиме 

важливість публічної інформації, що визначена Конституцією України та 

вітчизняним інформаційним законодавством, відповідатиме сучасним 

міжнародним засадам інформаційного суспільства та принципам вітчизняної 

державної інформаційної політики. Виокремлення частин статті 212 

«Порушення законодавства про доступ до публічної інформації» КУпАП 

відповідає змісту ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», дозволяє диференціювати відповідальність за кожен вид 

порушення правил обігу інформації з обмеженим доступом, здійснювати 

моніторинг ефективності застосування відповідних норм та оперативно 

корегувати санкції задля досягнення максимальної ефективності 

адміністративно-правового захисту суспільних відносин у сфері обігу 

публічної інформації. 

 

 

Висновки до розділу 3: 

 

1. У ході проведеного дослідження визначено основні засади правового 

регулювання обігу публічної інформації, пов’язаного із гарантіями вільного 

доступу до неї та визначенням підстав обмеження цього доступу, в 

законодавстві ЄС та ООН, Австралійського Союзу, Нідерландів, Канади, 

Естонської, Італійської, Латвійської, Литовської, Словацької, Угорської, 

Чеської, Австрійської Республік, Королівства Іспанія, Швейцарської 

конфедерації, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки, Федеративної 

Республіки Німеччина, Китайської Народної Республіки, Російської 

Федерації, Республік Словенія, Сербія, Індія, Ірландія, Польща, Казахстан, 

Білорусь. З’ясовано, що законодавство усіх перелічених організацій та країн 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2584%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7&ei=Ql1BVb-aGMHKObXggKgJ&usg=AFQjCNHxmslqS5uk4RscCZ3-uDBRJdS7EA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0


171 
 
містить принципи вільного доступу до публічної інформації та визначає її 

межі, які реалізуються більшою чи меншою мірою в їх інформаційному, 

адміністративно-деліктному та процесуальному законодавстві.  

Запропоновано зміни до вітчизняного законодавства про доступ до 

публічної інформації на основі міжнародно-правових стандартів доступу до 

інформації, яка перебуває у розпорядженні органів державної влади. 

2. Зроблено висновок про існування співвідношення між забезпеченням 

об’єктивного відображення результатів діяльності суб’єктів публічного 

управління та рівнем життя населення. Підкреслено, що високоефективний 

рівень забезпечення доступу до публічної інформації є гарантією захисту 

конституційних прав людини.  

Підкреслено, що реформування режиму доступу до публічної 

інформації має базуватися на розбудові нової моделі публічно-сервісної 

держави, діяльність якої орієнтована на забезпечення прозорості прийняття 

управлінських рішень. У цьому аспекті акцентовано на необхідності 

законодавчої конкретизації категорії «публічний інтерес» як підстави для 

необмеженого обігу відомостей щодо функціонування органів державної 

влади та місцевого самоврядування, що має поєднати сукупність 

різноспрямованих суспільних інтересів: національну безпеку, економічний 

розвиток, дотримання правопорядку, прогрес і захист міжнародних відносин, 

прозорість процедур ухвалення управлінських рішень. 

Доведено доцільність встановлення можливості застосування заходів 

адміністративної відповідальності не лише до керівників розпорядників 

інформації, які виконують адміністративно-господарські або організаційно-

розпорядчі повноваження, а і до технічного обслуговуючого персоналу. 

Для підвищення ефективності захисту права особи на інформацію, в 

тому числі на доступ до публічної інформації, запропоновано створення 

спеціального органу в галузі публічного управління – Уповноваженого із 

захисту інформаційних прав. Таке нововведення сприятиме оптимізації 

роботи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який наразі має 
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виконувати зазначену функцію поряд із захистом інших особистих прав, що 

створює значне функціональне перевантаження, та водночас дозволить 

оптимізувати нагляд за дотриманням законності як у галузі доступу до 

публічної інформації, так і в галузі захисту конфіденційної інформації.  

Окремі теоретико-методологічні та практичні проблеми розділу 

розкрито в авторських публікаціях [70; 71]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що виявляється у розкритті адміністративно-правових 

аспектів режиму доступу до публічної інформації. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Визначено, що під публічною інформацією необхідно розуміти 

відомості про результати діяльності суб’єктів владних повноважень, а також 

відомості, які стали їм відомі у процесі здійснення публічно-управлінських 

функцій, з приводу використання яких встановлюється спеціальний 

адміністративно-правовий режим обігу. 

Аргументовано, що під правовим режимом доступу до публічної 

інформації розуміється особлива правова конструкція, складниками якої є 

адміністративно-правові норми, адміністративні процедури, особливий 

порядок захисту реалізації права на доступ до публічної інформації, 

належний рівень реалізації якого вимагається в умовах розбудови публічно-

сервісної моделі сучасної держави. 

2. Підкреслено, що нормативно-правове регулювання режиму доступу 

до публічної інформації в Україні здійснюється розгалуженою сукупністю 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що вимагає 

активізації процесів із систематизації законодавства. Обґрунтовано, що 

розвиток нормативно-правового регулювання доступу до публічної 

інформації в Україні має забезпечувати належний рівень здійснення 

імплементації норм інформаційного законодавства країн Європейського 

Союзу, що вимагає надалі забезпечення функціонування організаційно-

правового механізму реалізації доступу до публічної інформації як гарантії 

відкритості та прозорості здійснення державної влади. Доведено, що процеси 

із систематизації законодавства мають бути спрямовані на розроблення та 
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прийняття Інформаційного кодексу України, що дозволить уніфікувати 

форми та способи доступу до публічної інформації, підвищити рівень 

ефективності здійснення адміністративних процедур, удосконалити механізм 

юридичної відповідальності розпорядників публічної інформації тощо. 

3. Обґрунтовано, що регулятивні адміністративні процедури 

спрямовуються на реалізацію права доступу особи до публічної інформації у 

разі відсутності публічно-правового спору або приватноправового спору між 

розпорядником інформації та заявником і реалізуються у вигляді 

провадження з надання відповіді на звернення громадян чи офіційний запит 

уповноваженого суб’єкта.  

Підкреслено, що охоронні адміністративні процедури застосовуються у 

разі наявності порушень режиму обігу публічної інформації, а також з метою 

вирішення публічно-правового або приватноправового спору, що виник у 

межах реалізації спеціальних прав заявником чи іншими особами; реалізація 

таких процедур пов’язується з провадженням із вирішення справи про 

адміністративне правопорушення, запобіганням їх можливому вчиненню, а 

також із судовим розглядом адміністративних справ у порядку 

адміністративного судочинства (відповідно, результатом реалізації таких 

процедур буде судове рішення або рішення іншого правозастосовного чи 

правоохоронного органу).  

4. Узагальнено недоліки розглянутих судами справ про адміністративні 

правопорушення за статтею 212–3 КУпАП у 2014–2018 роках, серед яких 

визначено основні: закриття провадження через сплив строку накладення 

адміністративного стягнення (від 16 % до 53 %); здійснення неправильної 

кваліфікації дій, що призводить до закриття справ у зв’язку з відсутністю 

події і складу адміністративного правопорушення (від 15 % до 37 %);  

відсутність методик визначення шкоди, завданої порушенням законодавства 

про доступ до публічної інформації, що призводить до звільнення особи від 

відповідальності за малозначністю з оголошенням усного зауваження; 
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суперечлива практика застосування судами законодавства про доступ до 

публічної інформації та інше. 

5. Обґрунтовано необхідність встановлення у ході судового розгляду та 

вирішення адміністративних спорів у сфері доступу до публічної інформації 

двох критеріїв: матеріально-правового критерію (встановлення категорії, 

складності та суспільного значення справи; необхідність оперативного 

вирішення справи); процесуально-правового критерію (вибраний позивачем 

спосіб захисту; встановлення сукупності необхідних доказів та процесу 

доказування у справі, в тому числі доцільність призначення експертизи та 

проведення інших тривалих процедур; суб’єктний склад процесуальних 

правовідносин; визначення ставлення суб’єктів спору до можливості його 

розгляду та вирішення у порядку спрощеного провадження).  

Доведено доцільність звільнення від сплати судового збору за подання 

заяви фізичною особою до розпорядника публічної інформації щодо 

оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної 

інформації. Суспільну цінність інформаційної прозорості як основного 

принципу здійснення публічного управління вказано як основоположну 

причину необхідності усунення майнового цензу, який потенційно обмежує 

можливості незаможних громадян в частині захисту права на доступ до 

публічної інформації. 

Підкреслено доцільність створення спеціально уповноваженого 

суб’єкта публічного управління з розгляду та вирішення адміністративних 

скарг щодо порушення вимог чинного законодавства України з питань 

забезпечення захисту права особи на інформацію, в тому числі на доступ до 

публічної інформації. 

6. З’ясовано, що законодавство зарубіжних країн та міжнародних 

організацій містить принципи вільного доступу до публічної інформації та 

визначає її межі, які реалізуються більшою чи меншою мірою в їхньому 

інформаційному, адміністративно-деліктному та процесуальному 

законодавстві.  
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З огляду на досвід зарубіжних країн та міжнародних принципів доступу 

до публічної інформації, обґрунтовано доцільність доповнити ч. 1 ст. 4 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» пунктом четвертим, де 

встановити підходи до реалізації принципу оперативного надання інформації 

на інформаційні запити; пунктом п’ятим, де закріпити принцип 

обов’язкового оприлюднення публічної функціональної інформації про 

органи публічної влади, включаючи інформацію про кошти, цілі, перевірені 

рахунки, стандарти, досягнення їхньої діяльності тощо; пунктом шостим, де 

визначити принцип  двосторонньої інтерактивної взаємодії, що полягає у 

забезпеченні інтерактивного спілкування публічних органів із запитувачами 

публічної інформації – представниками громадських організацій, адвокатами, 

громадянами та іншими особами – з можливістю їх електронної 

ідентифікації. 

7. Обґрунтовано, що подоланню проблем доступу до публічної 

інформації має сприяти вирішення зазначених вище проблем шляхом: 1) 

законодавчого визначення критеріїв допустимості обмеження доступу до 

відповідної інформації; 2)  встановлення обмеження можливої кількості 

подання запитів від однієї особи, що має здійснюватися за допомогою 

ведення електронного реєстру запитувачів, задля усунення зловживання 

правом на подання інформаційних запитів; 3) встановлення як підстави 

відмови у наданні публічної інформації факту повторного звернення 

запитувача з одного і того ж питання. 

Запропоновано внести такі зміни до КУпАП: 1) доповнити ст. 38 

КУпАП частиною 5 такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення 

правопорушень, передбачених статтями 212–3, 212 цього Кодексу, може бути 

накладено протягом шести місяців з дня їх виявлення, але не пізніше року з 

дня їх вчинення; 2) доповнити КУпАП статтею 212 «Порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації» такого змісту: 

"Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 

саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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доступом,тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 

п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 

саме ненадання відповіді на запит на інформацію, тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 

саме ненадання інформації, тягне за собою накладення штрафу на посадових 

осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 

саме неправомірна відмова в наданні інформації, тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від тридцяти  до шістдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 

саме несвоєчасне або неповне надання інформації, тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 

саме  надання недостовірної інформації, тягне за собою накладення штрафу 

на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, 

передбачених частинами першою – шостою цієї статті, за яке особу вже було 

піддано адміністративному стягненню, або вчинення дій, що завдали значну 

шкоду, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до 

п’ятисот мінімумів доходів громадян. 

Порушення режиму оприлюднення відкритих даних, технічного 

забезпечення інформаційного наповнення державних загальнонаціональних 

реєстрів, що спричинило порушення законодавства про захист персональних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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даних, тягне за собою накладення штрафу до двадцяти п’яти 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від 

двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян». 
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165. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон 

України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради 

України. 2017. № 48. Ст. 436.  

166. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на 

належне утримання: Закон України від 3 липня 2018 року № 2475-VIII. 

Відомості Верховної Ради. 2018. № 36. Ст. 272. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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167. Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»: Закон 

України від 13 січня 2011 р. № 2938-VI. Голос України. 2011. № 24. 

168. Про державний земельний кадастр: Закон України від 7 липня 

2011 р. № 3613-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 8. Ст. 61. 

169. Про державну службу: Закон України від 10 січня 2015 р. № 889-

VІІІ [Електронний ресурс]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19. 

170. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. 

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. Ст. 93. 

171. Про додаткові заходи із забезпечення відкритості діяльності 

органів державної влади: Указ Президента України від 1 серпня 2002 р. 

№ 683/2002. Офіційний вісник України. 2002. № 31. С. 192. Ст. 1463. 

172. Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента 

України від 08 липня 2009 р. [Електронний ресурс]. URL: 

ht tps: / /www.president .gov.ua/documents/472017-21374 

173. Про доступ громадськості до інформації, що є в розпорядженні 

державних органів, та свободу інформації: Рекомендація № 854 (1979 р.) 

Парламентської Асамблеї Ради Європи. [Електронний ресурс]. URL: http:// 

ced em.org.ua/library/rekomendatsiya–854–1979–pro–dostup–gromadskosti–do–

der zhav noyi dokumentatsiyi–ta–svobodu–informatsiyi/ 

174. Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні 

державних органів: Рекомендація № R (81) 19 Комітету Міністрів Ради 

Європи 1981 р. [Електронний ресурс]. URL: http://cedem.org.ua/library/re81-

19-pro-dostup-do-informatsiyi-shho-znahodytsya-u-rozporyadzhenni-derzhavnyh-

organiv/ 

175. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 

2011 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. 

176. Про адміністративні правопорушення в Україні у 2014 – 2018 

роках. Статистичний збірник.   Київ.   2014–2018 [Електронний ресурс]. 

Державна служба статистики України.  

URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_ap_bl.htm 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_ap_bl.htm
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177. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 

2005 р. № 3262-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 15. Ст. 128. 

178. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: 

Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-XII. Відомості Верховної 

Ради України. 1993. № 1. Ст. 1. 

179. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 5 жовтня 

2017 р. № 2155-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 400. 

180. Про електронні документи та електронний документообіг: 

Закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV. Відомості Верховної Ради 

України. 2003. № 36. Ст. 275.  

181. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 

14 жовтня 2014 р. № 1702-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 

50–51. Ст. 2057.  

182. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 

1 липня 2010 р. № 2411-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. 

Ст. 527. 

183. Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160-VI. 

Офіційний вісник України. 2003. № 41. Ст. 2157. 

184. Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за запитом на інформацію: Постановa 

Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740-2011-п. Офіційний 

вісник України. 2011. № 54. Ст. 2150. 

185. Про затвердження Переліку інформації, що підлягає 

оприлюдненню у сфері відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство 

юстиції України: Наказ Мінюсту України від 28 березня 2016 р. № 897/5 

[Електронний ресурс]. Міністерство юстиції України : офіц. сайт. URL: 

https://minjust.gov.ua/open_data 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18%23n2
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b1
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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186. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань 

електронного урядування України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

1 жовтня 2014 р. № 492. Офіційний вісник України. 2014. № 80. Ст. 2269. 

187. Про затвердження Положення про забезпечення доступу до 

публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України: Наказ 

Міністерства освіти та науки України від 04 вересня 2014 р. № 981. 

Офіційний вісник України. 2014. № 80. Ст. 2273. 

188. Про затвердження Положення про Національний реєстр 

електронних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 17 березня 2004 р. Офіційний вісник України. 2004. № 11. Ст. 665. 

189. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру 

обтяжень рухомого майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 

липня 2004 р. № 830. Офіційний вісник України. 2004. № 27. Т. 1. Ст. 1770. 

190. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного 

демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між 

уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 784. 

Офіційний вісник України. 2017. № 86. Ст. 2610. 

191. Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової 

заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України: Наказ 

МОЗ України від 22 листопада 2011 р. № 809. Офіційний вісник України. 

2012. № 11. Ст. 429. 

192. Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів 

під час оптової та роздрібної торгівлі: Наказ МОЗ України від 29 вересня 

2014 р. № 677. Офіційний вісник України. 2014. № 98. Ст. 285. 

193. Про затвердження Порядку передання Міністерством юстиції 

України Пенсійному фонду України інформації з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян про смерть фізичної особи: Наказ Міністерства 

юстиції України від 20 лютого 2018 р. № 434/5. Офіційний вісник 

України. 2018. № 19. Ст. 649. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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194. Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення 

обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736. Офіційний вісник 

України. 2016. № 85. С. 102. Ст. 2783. 

195. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах: Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР. Відомості 

Верховної Ради України. 1994. № 31. Ст. 286. 

196. Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 

2010 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481. 

197. Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про 

вільне переміщення таких даних: Директива 95/46/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради: вчинено в Люксембурзі 24 жовтня 1995 р. [Електронний 

ресурс]. Офіційний журнал L 281, 23/11/1995, p. 0031–0050. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_242/print1329875570254855 

198. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї 

мережі в Україні: Указ Президента України від 31 липня 2000 р. № 928/2000. 

Офіційний вісник України. 2000. № 31. Ст. 1300. 

199. Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи 

«Електронний уряд»: Постанова Кабінету Міністрів України від 

24 лютого2003 р. Офіційний вісник України. 2003. № 9. Ст. 378. 

200. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 р. 

№ 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1966. № 47. Ст. 256. 

201. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-

XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. 

202. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 

2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 13. Ст. 222. 

203. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 

2018 року № 2469-VIII. Офіційний вісник України. 2018. № 55. Ст. 1903. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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204. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 

червня 2003 р. № 964-ІV. Офіційний вісник України. 2003. № 29. Ст. 1433 

205. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 р. № 537-V. 

Відомості Верховної Ради України. 2007. № 12. Ст. 102. 

206. Про перегляд позначки "Опублікуванню не підлягає", що 

передбачає обмеження доступу до документа або інформації: Указ 

Президента України від 28 травня 2015 р. № 293/2015. Офіційний вісник 

України. 2015. № 46. Ст. 1468. 

207. Про підписання Імплементаційного протоколу між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Турецької Республіки щодо співробітництва в 

галузі географічної інформації: Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 9 листопада 2016 № 813-р. Урядовий кур'єр. 2016. № 214. 

208. Про Положення про проходження військової служби (навчання) 

військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України: Указ Президента України від 31 липня 

2015 р. № 463/2015 [Електронний ресурс]. Законодавство України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463/2015#n10 

209. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: 

Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР. [Електронний ресурс]. 

Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/539/97-

%D0%B2%D1%80. 

210. Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 4 січня 2002 р. Офіційний вісник України. 2002. № 2. С. 234. Ст. 57.  

211. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових 

актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 

1997 р. № 503/97. Офіційний вісник України. 1997. № 24. С. 11. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2016-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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212. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 

2015 р. № 389-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. Ст. 250. 

213. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 

16 березня 2000 р. № 1550-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 

23. Ст. 176. 

214. Про практику застосування адміністративними судами 

законодавства про доступ до публічної інформації: Постанова Пленуму 

Вищого адміністративного суду України № 10 від 29 вересня 2016 р. 

[Електронний ресурс]. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16 

215. Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу 

до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків 

даних: Закон України від 6 липня 2010 р. № 2438-VI. Відомості Верховної 

Ради України. 2010. № 46. Ст. 542.  

216. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів №№ 2, 

4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. Ст. 263. 

217. Про Рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини 

та співробітництво України з НАТО: Постанова Верховної Ради України від 

21 листопада 2002 р. № 233-IV. Відомості Верховної Ради України. 2002. 

№ 51. Ст. 374. 

218. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

12 березня 2015 року «Про стан подолання негативних наслідків, 

спричинених втратою матеріальних носіїв секретної інформації на тимчасово 

окупованій території України, в районі проведення антитерористичної 

операції в Донецькій та Луганській областях»: Указ Президента України від 
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30 березня 2015 р. № 184/2015. Офіційний вісник України. 2015. № 27. Ст. 

777. 

219. Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 р. № 3674-VI. 

Відомості Верховної Ради України. 2012. № 14. Ст. 8. 
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Додаток Б 
Анкета вивчення судових рішень за результатами розгляду  

126 судових справ про притягнення до адміністративної 
відповідальності за ст. 212-3 «Порушення права на інформацію та  

права на звернення» КУпАП 
 

1. Загальна інформація 
 
1.1. Рік та регіон розгляду справи (у %):  

Регіони (області) 2014 2015  2016 2017 2018 Всього у 
% 

Дніпропетровська   2,38 1,58 3,17 3,17 10,3 
Харківська   2,38 1,58 3,17 1,58 8,7 
Луганська     0,79  0,79 
Черкаська   1,58   1,58 
Херсонська   0,79  2,38 6,3 
Кіровоградська    1,58  1,58 
Запорізька    2,38 0,79 3,17 
Тернопільська  0,79  0,79  1,58 
Миколаївська   1,58  1,58 3,17 
Київська 3,17 2,38 3,17 5,55 3,96 18,25 
Донецька  0,79    0,79 
Сумська    0,79  0,79 
Хмельницька   2,38 1,58  3,96 
АРК      - 
Вінницька   1,58  1,58 2,38 3,96 
Одеська    1,58  3,17 4,76 
Чернівецька   1,58    1,58 
Житомирська     0,79 1,58 2,38 
Полтавська   0,79 1,58   2,38 
Івано-Франківська 1,58   1,58  3,17 
Волинська  1,58  2,38   3,96 
Львівська  1,58 1,58  0,79 3,17 7,1 
Рівненська  0,79   1,58  2,38 
Закарпатська    1,58  1,58 3,17 
Чернігівська   1,58 2,38 1,58  5,55 
Всього 8,73 15,87 22,22 27,77 25,39 100 

 
1.2. Рівень суду: 

Суд 
Кількість 
справ (%) 

Суд 1-ї інстанції (районні та міські суди) 96,82 
Суд другої (апеляційної) інстанції (обласний) 2,38 
Суд третьої інстанції (касаційної) інстанції 0,79 

 
1.3. Суб’єкт, що надіслав матеріали до суду: 

Підприємство, установа, організація Кількість 
справ (%) 

Уповноважений Верховної ради України з прав людини (Представник 41,27 
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уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
вiддiл  забезпечення дiяльностi регiональних представництв секретарiату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; секретаріат 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) 
Рада адвокатів області  45,24 
інші суб’єкти 3,97 
не вказано 9,52 

 
1.4. Норма КУпАП, якою передбачена відповідальність за вчинене правопорушення: 

№ статті Кількість 
справ (%) 

ч. 1 ст.212-3 КУпАП Неоприлюднення інформації, обов’язкове 
оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до 
публічної інформації", "Про оцінку впливу на довкілля", "Про особливості 
доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного 
газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення", "Про доступ 
до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-
1991 років", "Про відкритість використання публічних коштів" та "Про 
засади запобігання і протидії корупції" 

4,76 

ч. 2 ст.212-3 КУпАП Порушення Закону України "Про доступ до 
публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до 
інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на 
інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні 
інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 
недостовірної інформації 

37,3 

ч. 3 ст. 212 КУпАП Порушення вимог Закону України "Про доступ до 
архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-
1991 років", а саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з 
обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, 
ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, неповне 
надання інформації, неповідомлення про подовження строку розгляду 
запиту, відстрочення розгляду запиту, крім випадків, визначених цим 
Законом 

- 

ч. 4 ст. 212-3 КУпАП Обмеження доступу до інформації або 
віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо 
заборонено законом 

8,73 

ч. 5 ст. 212-3 КУпАП Неправомірна відмова в наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не 
відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена 
відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" 

40,47 

ч. 6 ст. 212-3 КУпАП Ненадання доступу до судового рішення або 
матеріалів справи за заявою особи, а також інше порушення Закону України 
"Про доступ до судових рішень" 

- 

ч. 7 ст. 212-3 КУпАП Незаконна відмова у прийнятті та розгляді 
звернення, інше порушення Закону України "Про звернення громадян" 

7,14 

ч. 8 ст. 212-3 КУпАП Несвоєчасне внесення документів до Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку 
впливу на довкілля", обмеження доступу до інформації, внесеної до 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 

- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
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ч. 9 ст. 212-3 КУпАП Повторне протягом року вчинення будь-якого з 
порушень, передбачених частинами першою- восьмою цієї статті 

1,58 

ч. 10 ст. 212-3 КУпАП Неправомірна відмова в наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної 
інформації на звернення Національної комісії з реабілітації, регіональної 
комісії з реабілітації відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв 
репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"  

- 

ч. 11 ст. 212-3 КУпАП  Нерозкриття, порушення строків або порядку 
розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до Закону 
України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" 

- 

 
1.5. Матеріали, що були розглянуті судом при вирішенні справи (іноді одночасно): 

Матеріали Кількість 
справ (%) 

матеріали, адміністративний матеріал, матеріали по справі про 
адміністративне правопорушення, матеріали адміністративної справи, 
адміністративна справа, матеріали справи 

53,17 

протокол про адміністративне правопорушення 57,93 
пояснення (заява, покази) потерпілого  9,52 
пояснення (покази) правопорушника 20,63 
не зазначено 30,95 

 
1.6. Санкції застосовані судом: 

№ статті Кількість 
справ (%) 

ст. 27 КУпАП «Штраф» у розмірі:  
ч. 1 ст.212-3 КУпАП  
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

- 

ч. 2 ст.212-3 КУпАП 
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

- 

ч. 3 ст. 212 КУпАП 
 тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

- 

ч. 4 ст. 212-3 КУпАП  
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти 

до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

- 

ч. 5 ст. 212-3 КУпАП тягне за собою накладення штрафу на посадових 
осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

 
 

7,14 
ч. 6 ст. 212-3 КУпАП  
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

- 

ч. 7 ст. 212-3 КУпАП  
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

- 

ч. 8 ст. 212-3 КУпАП  
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19%23n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19%23n2
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ч. 9 ст. 212-3 КУпАП  
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до 

вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 
роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин. 

- 

ч. 10 ст. 212-3 КУпАП  
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

- 

Ч. 11 ст. 212-3 КУпАП 
 тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

- 

ст. 28 КУпАП «Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 
вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення» 

- 

ст. 29 КУпАП «Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення 
або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення» 
(електронних та паперових носіїв інформації, що незаконно містять 
інформацію з обмеженим доступом) 

- 

ст. 30 КУпАП «Позбавлення спеціального права, наданого даному  
громадянинові» 

- 

ст. 30-1 КУпАП «Громадські роботи» - 
ст. 31 КУпАП «Виправні роботи» - 
ст. 32 КУпАП «Адміністративний арешт» строком - 
не застосовано 92,85 

 
1.7. Види рішень (постанов) у справі: 

Форма судового рішення Кількість 
справ (%) 

повернуто на доопрацювання для належного оформлення 23,02 
закрито провадження по справі про притягнення до адміністративної 

відповідальності за відсутністю події і складу адміністративного 
правопорушення 

18,25 

закрито у зв’язку із закінченням строків накладення 
адміністративного стягнення 

26,19 

звільнення від відповідальності у зв’язку із малозначністю 
правопорушення відповідно до ст. 22 КУпАП, обмежившись усним 
зауваженням 

6,35 

визнано винним та призначено покарання 7,14 
направити справу для розгляду по територіальності, за підсудністю 4,76 
об’єднати справи  (обєднати в одне провадження матеріали про 

притягнення до адміністративної відповідальності) 
11,9 

інше  2,38 
 

2. Особливості складу адміністративного правопорушення 
 

2.1. Залежно від суб'єкта проступку:  

Вид складу Кількість 
справ (%) 

особисті  - 
службові (посадові).  96,03 
не зазначено 3,96 
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2.2. Залежно від тривалості вчинення правопорушення:  

Вид складу Кількість 
справ (%) 

триваючий  77,77 

разовий  20,63 
не зрозуміло 1,58 

 
3. Об’єкт правопорушення 

 
3.1. Родовий об’єкт правопорушення – суспільні відносини в сфері:  

Об’єкт Кількість 
справ (%) 

доступу до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації 

67,46 

доступу до інформації, що становить публічний  інтерес  18,25 
інше 14,28 

 
3.2. Безпосередній об'єкт – конкретні суспільні відносини, що виникають щодо: 

Об’єкт  Кількість 
справ (%) 

режиму доступу до відкритої публічної інформації 69,84 
режиму доступу до публічної інформації з обмеженим доступом  17,46 
не зазначено (правовий режим доступу до інформації встановити не 

можливо) 
12,69 

 
3.3. предмет посягання - елемент суспільних відносин: 

Предмет  Кількість 
справ (%) 

відкрита публічна інформації з вільним режимом доступу  49,20 
публічна інформація з обмеженим режимом доступу (персональні 

дані, комерційна таємниця, банківська таємниця, службова інформація) 
29,37 

матеріальні носії інформації 15,87 
з тексту постанови не зрозуміло 5,55 

 
4. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення 

 
4.1. Вид протиправного діяння: 

Вид діяння Кількість 
справ (%) 

неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої 
передбачено законами України 

4,76 

обмеження доступу до інформації або необґрунтоване віднесення 
інформації до інформації з обмеженим доступом 

6,35 

ненадання відповіді на запит на інформацію 35,71 
ненадання інформації 21,43 
несвоєчасне або неповне надання інформації 5,55 
надання недостовірної інформації чи інформації, що не відповідає 

дійсності 
1,58 

неправомірна відмова в наданні інформації 14,29 
повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень 3,96 
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з тексту постанови не зрозуміло 6,35 
 
4.2. Час вчинення правопорушення: 

Час Кількість 
справ % 

протягом деякого часу (кількох діб) 26,98 
робочий час  57,14 
не вказано 15,87 

 
4.3. Місце вчинення правопорушення: 

Місце Кількість 
справ (%) 

за місцем роботи, несення служби правопорушника  87,30 
не вказано 12,70 

 
4.4. Спосіб учинення правопорушення: 

Спосіб Кількість 
справ (%) 

протиправні дії (відмовив усно чи письмово у наданні інформації) 31,74 
протиправна бездіяльність 67,50 

не вказано 0,78 

 
4.5. Завдана шкода: 

Вид та розмір завданої шкоди Кількість 
справ (%) 

Міститься інформація про шкоду завдану у вигляді розголошення, 
створення реальної загрози чи передумов розголошенню, витоку, 
порушенню цілісності публічної інформації з обмеженим доступом; у 
вигляді  ускладнення роботи особи, що запитувала інформацію; у вигляді 
порушення права на доступ до інформації (матеріальний склад 
правопорушення) 

26,98 

Не міститься інформація про завдану шкоду (формальний склад 
правопорушення) 

73,02 

 
4.6. наявність потерпілих від правопорушення: 

Інші особи Кількість 
справ (%) 

фізичні особи 14,28 
адвокат 18,25 
не вказано 67,46 

5. Соціальні характеристики правопорушника – фізичної особи 
 
5.1. Стать: 

– Кількість 
справ (%) 

чоловіки 38,88 
жінки 42,85 
не вказано 18,25 



217 
 

 
5.2. Місце роботи:  

– Кількість 
справ (%) 

державне підприємство, організація 19,05 
державний орган 17,46 
приватне підприємство, організація 12,70 
комунальне підприємство, організація  13,49 
органи місцевого самоврядування  19,84 
нотаріат (приватний нотаріус) 1,58 
громадські  організації 5,55 
не вказано 10,32 

 
5.3. Посада: 

– Кількість 
справ (%) 

керівна (начальник, керівник, директор, заступник директора, 
головний інженер, головний бухгалтер, директор, голова сільради, 
головний бухгалтер, голова правління, керівник управління, голова служби, 
директор навчального закладу, головний лікар, директор центру, заступник 
директора, завідувач сектору) 

61,11 

спеціаліст (головний спеціаліст; інженер; юрист; інспектор; секретар 
ради,  секретар підприємства, установи, організації; представник ) 

30,16 

не вказано 8,73 
 

6. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення 
 
6.1. Наявність доведеної провини: 

– Кількість 
справ (%) 

провина доведена 50,00 
провина не доведена 21,43 
не вказано 28,57 

 
6.2. Визнання провини правопорушником: 

– Кількість 
справ (%) 

вину визнав 18,25 
не відомо через неявку на судове засідання 23,02 
вину не визнав 31,74 
не вказано 26,98 

 
6.3. За формою провини правопорушника: 

– Кількість 
справ (%) 

правопорушення вчинене з прямим умислом - 
важко ідентифікувати 41,27 
по необережності, через недбалість 38,88 
не було вини 19,84 
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Додаток В 

Проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про 
доступ до публічної інформації» та порівняльна таблиця до нього 

 
Верховна Рада України постановляє: 
I. Внести зміни до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI: 
1. Доповнити частину 1 статті 1 «Публічна інформація» абзацом 

другим такого змісту: «Відкриті дані – це публічна інформація, яка є у 
розпорядженні суб’єктів владних повноважень (органів державної влади та 
місцевого самоврядування), і яка може бути передана юридичним особам 
приватного та публічного права, фізичним особам, - з метою створення ними 
відповідних загальнонаціональних державних реєстрів, що забезпечують 
права і свободи людини». 

ІІ. Внести зміни до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, 
додаток до № 51, ст.1122): 

1. Доповнити ст. 38 КУпАП частиною 5 наступного змісту: 
«Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, 
передбачених статтями 212-3, 212 цього Кодексу, може бути накладено 
протягом шести місяців з дня їх виявлення, але не пізніше року з дня їх 
вчинення»; 

2. Виключити частину 2 статті 212-3.; 
3. Доповнити статтею 212 наступного змісту: 
«Необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 

доступом, – 
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а 

саме: ненадання відповіді на запит на інформацію, – 
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а 

саме ненадання інформації, – 
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а 

саме неправомірна відмова в наданні інформації, – 
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до 

шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а 

саме несвоєчасне або неповне надання інформації, – 
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а 
саме надання недостовірної інформації, – 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частинами першою-шостою цієї статті, вчинені 
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за 
таке саме правопорушення, – 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до 
п’ятисот мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частинами першою-шостою цієї статті, що завдали 
значної шкоди, – 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до 
п’ятисот мінімумів доходів громадян. 

Порушення режиму оприлюднення відкритих даних, технічного 
забезпечення інформаційного наповнення державних загальнонаціональних 
реєстрів, що спричинило порушення законодавства про захист персональних 
даних, – 

тягне за собою накладення штрафу до двадцяти п’яти неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від двадцяти п’яти до 
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

ІІІ. Доповнити частину 2 статті 3 Закону України від 8 липня 2011 
року № 3674-VI «Про судовий збір» від (Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2012, № 14, ст.8) пунктом 17 наступного змісту : «заяви 
фізичної особи до розпорядника публічної інформації щодо оскарження його 
рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації»; 

ІV. Доповнити підпункт 1 пункту 8 абзацем 23 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» 
наступного змісту : «форма та можливість подання інформаційного запиту 
онлайн»; 

V. Внести зміни до проекту Закону України «Про адміністративну 
процедуру» № 9456 від 28.12.2018 
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307): 

1. Пункт 4 частини 1 статті 2 викласти у такій редакції : 
«адміністративне провадження – сукупність процедурних дій з 

розгляду та вирішення адміністративної справи, результатом реалізації якої є 
прийняття адміністративного акту, що підлягає обов’язковому виконанню»; 

2. Викласти п. 6 ч. 1 ст. 2 у такій редакції : «публічний інтерес — 
інтерес учасників правовідносин, спрямований на захист економічних 
інтересів держави; дотримання вимог правопорядку; забезпечення розвитку і 
захисту міжнародних відносин; забезпечення належної процедури прийняття 
управлінських рішень». 

VI. Прикінцеві та перехідні положення.  
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства з питань 

забезпечення доступу до публічної інформації» 
 Чинна редакція 

 
Пропоновані зміни Нова редакція 

Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI 
 «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, 

№ 32, ст. 314) 
Стаття 1. Публічна 

інформація 
1. 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. 

2. Публічна інформація є 
відкритою, крім випадків, 
встановлених законом.  

 

Доповнити частину 1 
статті 1 «Публічна 
інформація» абзацом 
другим такого змісту: 
«Відкриті дані – це 
публічна інформація, яка є 
у розпорядженні суб’єктів 
владних повноважень 
(органів державної влади 
та місцевого 
самоврядування), і яка 
може бути передана 
юридичним особам 
приватного та публічного 
права, фізичним особам, - 
з метою створення ними 
відповідних 
загальнонаціональних 
державних реєстрів, що 
забезпечують права і 
свободи людини» 

 

Стаття 1. Публічна інформація 
1. 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. 

Відкриті дані – це публічна 
інформація, яка є у 
розпорядженні суб’єктів 
владних повноважень (органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування), і яка може 
бути передана юридичним 
особам приватного та 
публічного права, фізичним 
особам, - з метою створення 
ними відповідних 
загальнонаціональних 
державних реєстрів, що 
забезпечують права і свободи 
людини. 

2. Публічна інформація є 
відкритою, крім випадків, 
встановлених законом. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради 
Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) 
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Стаття 212-3. Порушення 

права на інформацію та права 
на звернення 

Неоприлюднення 
інформації, обов’язкове 
оприлюднення якої 
передбачено законами 
України "Про доступ до 
публічної інформації", "Про 
оцінку впливу на 
довкілля", "Про особливості 
доступу до інформації у 
сферах постачання 
електричної енергії, 
природного газу, 
теплопостачання, 
централізованого постачання 
гарячої води, 
централізованого питного 
водопостачання та 
водовідведення", "Про доступ 
до архівів репресивних 
органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-
1991 років", "Про відкритість 
використання публічних 
коштів" та "Про засади 
запобігання і протидії 
корупції", - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а саме: 
необґрунтоване віднесення 
інформації до інформації з 
обмеженим доступом, 
ненадання відповіді на запит 
на інформацію, ненадання 
інформації, неправомірна 
відмова в наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання 
недостовірної інформації, - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Виключити частину 2 
статті 212-3 

Стаття 212-3. Порушення права 
на інформацію та права на 
звернення 

Неоприлюднення інформації, 
обов’язкове оприлюднення якої 
передбачено законами 
України "Про доступ до 
публічної інформації", "Про 
оцінку впливу на 
довкілля", "Про особливості 
доступу до інформації у сферах 
постачання електричної енергії, 
природного газу, 
теплопостачання, 
централізованого постачання 
гарячої води, централізованого 
питного водопостачання та 
водовідведення", "Про доступ до 
архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років", "Про 
відкритість використання 
публічних коштів" та "Про 
засади запобігання і протидії 
корупції", - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення вимог Закону 
України "Про доступ до архівів 
репресивних органів 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років", а саме 
необґрунтоване віднесення 
інформації до інформації з 
обмеженим доступом, ненадання 
відповіді на запит на 
інформацію, ненадання 
інформації, неправомірна 
відмова в наданні інформації, 
неповне надання інформації, 
неповідомлення про подовження 
строку розгляду запиту, 
відстрочення розгляду запиту, 
крім випадків, визначених цим 
Законом, - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19
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Порушення вимог Закону 

України "Про доступ до 
архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років", а 
саме необґрунтоване 
віднесення інформації до 
інформації з обмеженим 
доступом, ненадання 
відповіді на запит на 
інформацію, ненадання 
інформації, неправомірна 
відмова в наданні інформації, 
неповне надання інформації, 
неповідомлення про 
подовження строку розгляду 
запиту, відстрочення розгляду 
запиту, крім випадків, 
визначених цим Законом, - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Обмеження доступу до 
інформації або віднесення 
інформації до інформації з 
обмеженим доступом, якщо 
це прямо заборонено законом, 
- 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
шістдесяти до вісімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Неправомірна відмова в 
наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання 
інформації, що не відповідає 
дійсності, у відповідь на 
адвокатський запит, запит 
кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії 
адвокатури, її палати або 
члена відповідно до Закону 
України "Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність" - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 
Обмеження доступу до 

інформації або віднесення 
інформації до інформації з 
обмеженим доступом, якщо це 
прямо заборонено законом, - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
шістдесяти до вісімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Неправомірна відмова в 
наданні інформації, несвоєчасне 
або неповне надання інформації, 
надання інформації, що не 
відповідає дійсності, у відповідь 
на адвокатський запит, запит 
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, її палати або 
члена відповідно до Закону 
України "Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність" - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Ненадання доступу до 
судового рішення або матеріалів 
справи за заявою особи, а також 
інше порушення Закону України 
"Про доступ до судових 
рішень" - 

тягнуть за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Незаконна відмова у прийнятті 
та розгляді звернення, інше 
порушення Закону України "Про 
звернення громадян" - 

тягнуть за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Несвоєчасне внесення 
документів до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля згідно 
із Законом України "Про оцінку 
впливу на довкілля", обмеження 
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доходів громадян. 
Ненадання доступу до 

судового рішення або 
матеріалів справи за заявою 
особи, а також інше 
порушення Закону України 
"Про доступ до судових 
рішень" - 

тягнуть за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від двадцяти 
п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Незаконна відмова у 
прийнятті та розгляді 
звернення, інше 
порушення Закону України 
"Про звернення громадян" - 

тягнуть за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від двадцяти 
п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Несвоєчасне внесення 
документів до Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на 
довкілля згідно із Законом 
України "Про оцінку впливу 
на довкілля", обмеження 
доступу до інформації, 
внесеної до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля, - 

тягнуть за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від двадцяти 
п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Повторне протягом року 
вчинення будь-якого з 
порушень, передбачених 
частинами першою - восьмою 
цієї статті, за яке особу вже 
було піддано 
адміністративному 
стягненню, - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
шістдесяти до вісімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 

доступу до інформації, внесеної 
до Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, - 

тягнуть за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Повторне протягом року 
вчинення будь-якого з 
порушень, передбачених 
частинами першою - восьмою 
цієї статті, за яке особу вже було 
піддано адміністративному 
стягненню, - 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
шістдесяти до вісімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадські 
роботи на строк від двадцяти до 
тридцяти годин. 

Неправомірна відмова в 
наданні інформації, несвоєчасне 
або неповне надання інформації, 
надання недостовірної 
інформації на звернення 
Національної комісії з 
реабілітації, регіональної комісії 
з реабілітації відповідно 
до Закону України "Про 
реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років" - 

тягнуть за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Нерозкриття, порушення 
строків або порядку розкриття 
інформації у видобувних галузях 
відповідно до Закону 
України "Про забезпечення 
прозорості у видобувних 
галузях" - 

тягнуть за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти до шістдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення режиму 
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доходів громадян або 
громадські роботи на строк 
від двадцяти до тридцяти 
годин. 

Неправомірна відмова в 
наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання 
недостовірної інформації на 
звернення Національної 
комісії з реабілітації, 
регіональної комісії з 
реабілітації відповідно 
до Закону України "Про 
реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років" - 

тягнуть за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від двадцяти 
п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Нерозкриття, порушення 
строків або порядку 
розкриття інформації у 
видобувних галузях 
відповідно до Закону 
України "Про забезпечення 
прозорості у видобувних 
галузях" - 

тягнуть за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від двадцяти 
до шістдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

оприлюднення відкритих даних, 
технічного забезпечення 
інформаційного наповнення 
державних загальнонацільних 
реєстрів, що спричинило 
порушення законодавства про 
захист персональних даних, - 

тягне за собою накладення 
штрафу до двадцяти п’яти 
неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян, а на 
посадових осіб від двадцяти 
п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян». 

Стаття 38. Строки 
накладення 
адміністративного 
стягнення 

Адміністративне стягнення 
може бути накладено не 
пізніш як через два місяці з 
дня вчинення 
правопорушення, а при 
триваючому правопорушенні 
- не пізніш як через два місяці 
з дня його виявлення, за 
винятком випадків, коли 
справи про адміністративні 

Доповнити ст. 38 
КУпАП частиною 5 
наступного змісту: 
«Адміністративне 
стягнення за вчинення 
правопорушень, 
передбачених статтями 
212-3, 212 цього Кодексу, 
може бути накладено 
протягом шести місяців з 
дня їх виявлення, але не 
пізніше року з дня їх 
вчинення» 

Адміністративне стягнення 
може бути накладено не пізніш 
як через два місяці з дня 
вчинення правопорушення, а 
при триваючому 
правопорушенні - не пізніш як 
через два місяці з дня його 
виявлення, за винятком 
випадків, коли справи про 
адміністративні правопорушення 
відповідно до цього Кодексу 
підвідомчі суду (судді). 

Якщо справи про 
адміністративні правопорушення 
відповідно до цього Кодексу чи 
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правопорушення відповідно 
до цього Кодексу підвідомчі 
суду (судді). 

Якщо справи про 
адміністративні 
правопорушення відповідно 
до цього Кодексу чи інших 
законів підвідомчі суду 
(судді), стягнення може бути 
накладено не пізніш як через 
три місяці з дня вчинення 
правопорушення, а при 
триваючому правопорушенні 
- не пізніш як через три місяці 
з дня його виявлення, крім 
справ про адміністративні 
правопорушення, зазначені 
у частинах 
третій і четвертій цієї статті. 

Адміністративне стягнення 
за вчинення правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, а 
також правопорушень, 
передбачених статтями 164-

14, 212-15, 212-21 цього 
Кодексу, може бути 
накладено протягом трьох 
місяців з дня його виявлення, 
але не пізніше двох років з 
дня його вчинення. 

Адміністративне стягнення 
за вчинення правопорушень, 
передбачених статтями 204-

1 і 204-2цього Кодексу, може 
бути накладено протягом 
трьох місяців з дня їх 
виявлення, але не пізніше 
року з дня їх вчинення, а у 
разі вчинення таких 
правопорушень іноземцями 
або особами без 
громадянства, стосовно яких 
у встановленому законом 
порядку прийнято рішення 
про примусове повернення чи 
примусове видворення з 
України, - протягом часу, 
необхідного для їх виїзду з 
України, але не пізніше 
строку, визначеного законом 
для виїзду цих осіб з України 
чи забезпечення їх 

інших законів підвідомчі суду 
(судді), стягнення може бути 
накладено не пізніш як через три 
місяці з дня вчинення 
правопорушення, а при 
триваючому правопорушенні - 
не пізніш як через три місяці з 
дня його виявлення, крім справ 
про адміністративні 
правопорушення, зазначені 
у частинах третій і четвертій цієї 
статті. 

Адміністративне стягнення за 
вчинення правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, а також 
правопорушень, передбачених 
статтями 164-14, 212-15, 212-

21 цього Кодексу, може бути 
накладено протягом трьох 
місяців з дня його виявлення, але 
не пізніше двох років з дня його 
вчинення. 

Адміністративне стягнення за 
вчинення правопорушень, 
передбачених статтями 212-3, 
212 цього Кодексу, може бути 
накладено протягом шести 
місяців з дня їх виявлення, але 
не пізніше року з дня їх 
вчинення. 

У разі закриття кримінального 
провадження, але за наявності в 
діях порушника ознак 
адміністративного 
правопорушення, 
адміністративне стягнення може 
бути накладено не пізніш як 
через місяць з дня прийняття 
рішення про закриття 
кримінального провадження. 
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примусового видворення з 
України. 

У разі закриття 
кримінального провадження, 
але за наявності в діях 
порушника ознак 
адміністративного 
правопорушення, 
адміністративне стягнення 
може бути накладено не 
пізніш як через місяць з дня 
прийняття рішення про 
закриття кримінального 
провадження. 

Норма відсутня Доповнити статтею 212 
наступного змісту: 

«Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а 
саме: необґрунтоване 
віднесення інформації до 
інформації з обмеженим 
доступом 

тягне за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від 
п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а 
саме: ненадання відповіді 
на запит на інформацію,  

тягне за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від 
тридцяти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а 
саме: ненадання 
інформації,  

тягне за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від 
двадцяти п’яти до 
п’ятдесяти 

Стаття 212 «Порушення 
законодавства про доступ до 
публічної інформації» 
наступного змісту: 

Необґрунтоване віднесення 
інформації до інформації з 
обмеженим доступом, – 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а саме: 
ненадання відповіді на запит на 
інформацію, – 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
тридцяти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а саме 
ненадання інформації, – 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а саме 
неправомірна відмова в наданні 
інформації, – 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
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неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а 
саме: неправомірна 
відмова в наданні 
інформації,  

тягне за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від 
тридцяти до шістидесяти 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а 
саме: несвоєчасне або 
неповне надання 
інформації,  

тягне за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від 
двадцяти п’яти до 
п’ятдесяти 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а 
саме: надання 
недостовірної інформації, 
- 

тягне за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від ста до 
двохсот 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян. 

Повторне протягом року 
вчинення будь-якого з 
порушень, передбачених 
частинами першою – 
шостою цієї статті, за яке 
особу вже було піддано 
адміністративному 
стягненню, або вчинені дії 
завдали значну шкоду , - 

тридцяти до шістдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а саме 
несвоєчасне або неповне 
надання інформації, – 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації", а саме 
надання недостовірної 
інформації, – 

тягне за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Дії, передбачені частинами 
першою-шостою цієї статті, 
вчинені особою, яку протягом 
року було піддано 
адміністративному стягненню за 
таке саме правопорушення, – 

тягнуть за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двохсот до п’ятисот мінімумів 
доходів громадян. 

Дії, передбачені частинами 
першою-шостою цієї статті, що 
завдали значної шкоди, – 

тягнуть за собою накладення 
штрафу на посадових осіб від 
двохсот до п’ятисот мінімумів 
доходів громадян. 

Порушення режиму 
оприлюднення відкритих даних, 
технічного забезпечення 
інформаційного наповнення 
державних 
загальнонаціональних реєстрів, 
що спричинило порушення 
законодавства про захист 
персональних даних, – 

тягне за собою накладення 
штрафу до двадцяти п’яти 
неоподаткованих мінімумів 
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тягне за собою 
накладення штрафу на 
посадових осіб від 
двохсот до п’ятисот 
мінімумів доходів 
громадян. 

Порушення режиму 
оприлюднення відкритих 
даних, технічного 
забезпечення 
інформаційного 
наповнення державних 
загальнонаціональних 
реєстрів, що спричинило 
порушення законодавства 
про захист персональних 
даних,  

тягне за собою 
накладення штрафу до 
двадцяти п’яти 
неоподаткованих 
мінімумів доходів 
громадян, а на посадових 
осіб від двадцяти п’яти до 
п’ятдесяти 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян». 

 

доходів громадян, а на 
посадових осіб – від двадцяти 
п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян». 

Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 14, ст.8) 

Стаття 3. Об'єкти 
справляння судового збору 

1. Судовий збір 
справляється: 

за подання до суду позовної 
заяви та іншої заяви, 
передбаченої процесуальним 
законодавством; 

за подання до суду 
апеляційної і касаційної скарг 
на судові рішення, заяви про 
перегляд судового рішення у 
зв'язку з нововиявленими 
обставинами, заяви про 
скасування рішення 
третейського суду, заяви про 
видачу виконавчого 
документа на примусове 
виконання рішення 
третейського суду та заяви 

Доповнити частину 
2 статті 3 пунктом 17 
наступного змісту : 
«заяви фізичної особи 
до розпорядника 
публічної інформації 
щодо оскарження 
його рішень, дій чи 
бездіяльності у 
частині доступу до 
публічної інформації» 

Стаття 3. Об'єкти справляння 
судового збору 

1. Судовий збір справляється: 
за подання до суду позовної заяви 

та іншої заяви, передбаченої 
процесуальним законодавством; 

за подання до суду апеляційної і 
касаційної скарг на судові рішення, 
заяви про перегляд судового рішення 
у зв'язку з нововиявленими 
обставинами, заяви про скасування 
рішення третейського суду, заяви 
про видачу виконавчого документа 
на примусове виконання рішення 
третейського суду та заяви про 
перегляд судових рішень Верховним 
Судом України; 

за видачу судами документів; 
у разі ухвалення судового рішення, 

передбаченого цим Законом. 
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про перегляд судових рішень 
Верховним Судом України; 

за видачу судами 
документів; 

у разі ухвалення судового 
рішення, передбаченого цим 
Законом. 

2. Судовий збір не 
справляється за подання: 

1) заяви про перегляд 
Верховним Судом України 
судового рішення у разі 
встановлення міжнародною 
судовою установою, 
юрисдикція якої визнана 
Україною, порушення 
Україною міжнародних 
зобов'язань при вирішенні 
справи судом; 

2) заяви про скасування 
судового наказу; 

3) заяви про зміну чи 
встановлення способу, 
порядку і строку виконання 
судового рішення; 

4) заяви про поворот 
виконання судового рішення; 

5) заяви про винесення 
додаткового судового 
рішення; 

6) заяви про розірвання 
шлюбу з особою, визнаною в 
установленому законом 
порядку безвісно відсутньою; 

7) заяви про встановлення 
факту каліцтва, якщо це 
необхідно для призначення 
пенсії або одержання 
допомоги за 
загальнообов'язковим 
державним соціальним 
страхуванням; 

8) заяви про встановлення 
факту смерті особи, яка 
пропала безвісти за обставин, 
що загрожували їй смертю 
або дають підстави вважати її 
загиблою від певного 
нещасного випадку внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру; 

2. Судовий збір не справляється за 
подання: 

1) заяви про перегляд Верховним 
Судом України судового рішення у 
разі встановлення міжнародною 
судовою установою, юрисдикція якої 
визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов'язань 
при вирішенні справи судом; 

2) заяви про скасування судового 
наказу; 

3) заяви про зміну чи встановлення 
способу, порядку і строку виконання 
судового рішення; 

4) заяви про поворот виконання 
судового рішення; 

5) заяви про винесення 
додаткового судового рішення; 

6) заяви про розірвання шлюбу з 
особою, визнаною в установленому 
законом порядку безвісно 
відсутньою; 

7) заяви про встановлення факту 
каліцтва, якщо це необхідно для 
призначення пенсії або одержання 
допомоги за загальнообов'язковим 
державним соціальним 
страхуванням; 

8) заяви про встановлення факту 
смерті особи, яка пропала безвісти за 
обставин, що загрожували їй смертю 
або дають підстави вважати її 
загиблою від певного нещасного 
випадку внаслідок надзвичайних 
ситуацій техногенного та 
природного характеру; 

11) заяви про надання особі 
психіатричної допомоги в 
примусовому порядку; 

12) заяви про обов'язкову 
госпіталізацію до 
протитуберкульозного закладу; 

12-1) заяви про видачу 
обмежувального припису; 

13) позовної заяви про 
відшкодування шкоди, заподіяної 
особі незаконними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю органу державної 
влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу 
місцевого самоврядування, їх 
посадовою або службовою особою, а 
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11) заяви про надання особі 

психіатричної допомоги в 
примусовому порядку; 

12) заяви про обов'язкову 
госпіталізацію до 
протитуберкульозного 
закладу; 

12-1) заяви про видачу 
обмежувального припису; 

13) позовної заяви про 
відшкодування шкоди, 
заподіяної особі незаконними 
рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органу 
державної влади, органу 
влади Автономної Республіки 
Крим або органу місцевого 
самоврядування, їх 
посадовою або службовою 
особою, а так само 
незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю 
органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову 
діяльність, органів 
досудового розслідування, 
прокуратури або суду; 

14) заяви, апеляційної та 
касаційної скарги про захист 
прав малолітніх чи 
неповнолітніх осіб; 

15) клопотання про 
визнання і виконання рішення 
іноземного суду відповідно до 
міжнародного договору 
України, згоду на 
обов’язковість якого надано 
Верховною Радою України та 
яким не передбачено плату 
під час звернення до суду, 
подання апеляційної та 
касаційної скарг у таких 
справах; 

16) заяви про встановлення 
факту смерті особи, яка 
загинула або пропала безвісти 
в районах проведення 
воєнних дій або 
антитерористичних операцій 
та здійснення заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 

так само незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю органів, що 
здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, органів досудового 
розслідування, прокуратури або 
суду; 

14) заяви, апеляційної та касаційної 
скарги про захист прав малолітніх чи 
неповнолітніх осіб; 

15) клопотання про визнання і 
виконання рішення іноземного суду 
відповідно до міжнародного 
договору України, згоду на 
обов’язковість якого надано 
Верховною Радою України та яким 
не передбачено плату під час 
звернення до суду, подання 
апеляційної та касаційної скарг у 
таких справах; 

16) заяви про встановлення факту 
смерті особи, яка загинула або 
пропала безвісти в районах 
проведення воєнних дій або 
антитерористичних операцій та 
здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях; 

17) заяви фізичної особи до 
розпорядника публічної інформації 
щодо оскарження його рішень, дій 
чи бездіяльності у частині доступу 
до публічної інформації. 
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стримування збройної агресії 
Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській 
областях. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок 
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» 
8. На офіційному веб-сайті 

органу виконавчої влади 
розміщується така 
інформація: 

1) для міністерства, іншого 
центрального органу 
виконавчої влади: 

найменування органу; 
основні завдання та 

нормативно-правові засади 
діяльності; 

структура та керівництво 
органу; 

прізвища, імена та по 
батькові керівників; 

місцезнаходження апарату, 
урядових органів державного 
управління, утворених у його 
складі, територіальних 
органів та відповідних 
структурних підрозділів 
місцевих держадміністрацій 
(поштові адреси, номери 
телефонів, факсів, адреси 
офіційних веб-сайтів та 
електронної пошти); 

основні функції 
структурних підрозділів, а 
також прізвища, імена, по 
батькові, номери телефонів, 
адреси електронної пошти їх 
керівників; 

нормативно-правові акти з 
питань, що належать до 
компетенції органу; 

плани підготовки органом 
проектів регуляторних актів 
та зміни до них; 

повідомлення про 
оприлюднення проектів 
регуляторних актів, проекти 
цих актів і аналіз їх 
регуляторного впливу; 

звіти про відстеження 

Доповнити підпункт 
1 пункту 8 абзацем 23 
наступного змісту : 

«форма та 
можливість подання 
інформаційного 
запиту онлайн» 

8. На офіційному веб-сайті органу 
виконавчої влади розміщується така 
інформація: 

1) для міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої 
влади: 

найменування органу; 
основні завдання та нормативно-

правові засади діяльності; 
структура та керівництво органу; 
прізвища, імена та по батькові 

керівників; 
місцезнаходження апарату, 

урядових органів державного 
управління, утворених у його складі, 
територіальних органів та 
відповідних структурних підрозділів 
місцевих держадміністрацій 
(поштові адреси, номери телефонів, 
факсів, адреси офіційних веб-сайтів 
та електронної пошти); 

основні функції структурних 
підрозділів, а також прізвища, імена, 
по батькові, номери телефонів, 
адреси електронної пошти їх 
керівників; 

нормативно-правові акти з питань, 
що належать до компетенції органу; 

плани підготовки органом проектів 
регуляторних актів та зміни до них; 

повідомлення про оприлюднення 
проектів регуляторних актів, проекти 
цих актів і аналіз їх регуляторного 
впливу; 

звіти про відстеження 
результативності прийнятих органом 
регуляторних актів; 

відомості про регуляторну 
діяльність органу; 

перелік та порядок надання 
адміністративних послуг органами 
виконавчої влади і бюджетними 
установами, які перебувають в їх 
управлінні та яким делеговані 
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результативності прийнятих 
органом регуляторних актів; 

відомості про регуляторну 
діяльність органу; 

перелік та порядок надання 
адміністративних послуг 
органами виконавчої влади і 
бюджетними установами, які 
перебувають в їх управлінні 
та яким делеговані 
повноваження з надання 
таких послуг; 

відомості про взаємодію з 
громадською радою при 
органі виконавчої влади; 

відомості про проведення 
консультацій з 
громадськістю, громадської 
експертизи та врахування 
громадської думки у своїй 
діяльності; 

зразки документів та інших 
матеріалів, необхідних для 
звернення громадян до 
органу; 

розпорядок роботи органу 
та час прийому керівництва; 

підприємства, установи та 
організації, що належать до 
сфери управління органу; 

цільові програми у 
відповідній сфері; 

відомості про проведення 
закупівлі товарів (робіт, 
послуг) за державні кошти; 

державні інформаційні 
ресурси з питань, що 
належать до компетенції 
органу; 

поточні та заплановані 
заходи і події у відповідній 
сфері; 

відомості про наявні 
вакансії; 

форма та можливість 
подання інформаційного 
запиту онлайн. 

 

повноваження з надання таких 
послуг; 

відомості про взаємодію з 
громадською радою при органі 
виконавчої влади; 

відомості про проведення 
консультацій з громадськістю, 
громадської експертизи та 
врахування громадської думки у 
своїй діяльності; 

зразки документів та інших 
матеріалів, необхідних для 
звернення громадян до органу; 

розпорядок роботи органу та час 
прийому керівництва; 

підприємства, установи та 
організації, що належать до сфери 
управління органу; 

цільові програми у відповідній 
сфері; 

відомості про проведення закупівлі 
товарів (робіт, послуг) за державні 
кошти; 

державні інформаційні ресурси з 
питань, що належать до компетенції 
органу; 

поточні та заплановані заходи і 
події у відповідній сфері; 

відомості про наявні вакансії; 
форма та можливість подання 

інформаційного запиту онлайн. 
 

Проект Закону України «Про адміністративну процедуру» № 9456 від 28.12.2018 
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307) 
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п. 4 ч. 1 ст. 2  
адміністративне 

провадження — сукупність 
процедурних дій, послідовно 
вчинених адміністративним 
органом, і прийнятих 
процедурних рішень з 
розгляду та вирішення 
адміністративної справи, що 
завершується прийняттям і, в 
необхідних випадках, 
виконанням прийнятого 
адміністративного акта 

Пункт 4 частини 1 
статті 2 викласти у 
такій редакції : 

«адміністративне 
провадження – 
сукупність 
процедурних дій з 
розгляду та вирішення 
адміністративної 
справи, результатом 
реалізації якої є 
прийняття 
адміністративного 
акту, що підлягає 
обов’язковому 
виконанню» 

п. 4 ч. 1 ст. 2: 
«адміністративне провадження – 

сукупність процедурних дій з 
розгляду та вирішення 
адміністративної справи, 
результатом реалізації якої є 
прийняття адміністративного акту, 
що підлягає обов’язковому 
виконанню» 

п. 6 ч. 1 ст. 2  
публічний інтерес - інтерес 

держави, суспільства, 
громади, а також важливі для 
значної кількості фізичних 
та/або юридичних осіб 
інтереси та потреби 

Викласти п. 6 ч. 1 ст. 
2 у такій редакції : 
«публічний інтерес — 
інтерес учасників 
правовідносин, 
спрямований на 
захист економічних 
інтересів держави; 
дотримання вимог 
правопорядку; 
забезпечення розвитку 
і захисту міжнародних 
відносин; 
забезпечення 
належної процедури 
прийняття 
управлінських 
рішень». 

П. 6 ч. 1 ст. 2:  
«публічний інтерес — інтерес 

учасників правовідносин, 
спрямований на захист економічних 
інтересів держави; дотримання 
вимог правопорядку; забезпечення 
розвитку і захисту міжнародних 
відносин; забезпечення належної 
процедури прийняття управлінських 
рішень». 

 



234 
 

Додаток Г 
Результати соціологічного опитування на тему: 

«Забезпечення доступу до публічної інформації в Україні» 
 
Загальна кількість опитаних 224 особи 
 
1. Чи знаєте Ви які відомості визначаються як публічна 

інформація? 
1) Так 54,5% 
2) Ні  44,8 % 
3) Важко відповісти0,7% 
2. Як вважаєте, чи є ефективним та дієвим механізм реалізації 

права людини на доступ до публічної інформації в Україні?  
1) Так 36% 
2) Ні  62 % 
3) Важко відповісти 2% 
3. Чи є достатньо відкритими за своїм змістовним наповненням 

існуючі загальнонаціональні інформаційні реєстри?  
1) Так 46,2% 
2) Ні  30,9% 
3) Важко відповісти22,9% 
4. Як Ви вважаєте, в яких випадках має обмежуватися доступ до 

інформації: 
1) У випадку наявності відомостей, що містять ознаки державної 

таємниці24,3 %; 
2) У випадку наявності службової таємниці (нотаріальної, 

адвокатської, медичної та ін.)24,5 % ; 
3) У випадку наявності персональних даних29,4 %; 
4) З метою захисту вимог національної безпеки18,6 %; 
5) Важко відповісти2,2 % 
5. Як Ви вважаєте, чи є доцільним на законодавчому рівні 

визначити перелік відомостей, доступ до яких може бути обмежений? 
1) Так 62% 
2) Ні  25% 
3) Важко відповісти 13% 
6. Чи зверталися Ви особисто з інформаційним запитом про 

доступ до публічної інформації? 
1) Так 36% 
2) Ні  64% 
3) Важко відповісти 0% 
7. Якщо так, то до якої сфери суспільних відносин належив Ваш 

інформаційний запит? 
1) У сфері надання транспортних послуг 6%;  
2) У сфері надання фінансових послуг15,5 %; 
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3) З питань діяльності підприємств, відносно яких порушено 
провадження про банкрутство 5,3%; 

4) З питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань16,5 %; 

5) З питань державної реєстрації фізичних осіб11,8 %; 
6) У сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та речових 

прав на землю18,4 %; 
7) З питань соціального захисту населення, зокрема, з метою 

надання субсидій19,1%; 
8) У сфері охорони навколишнього природного середовища 2,6%; 
9) З питань податків 3,6%; 
10) Важко відповісти 1,2% 
8. З якою метою Ви подавали інформаційний запит? 
1) Пов’язано з отриманням освіти 3,5%; 
2) Пов’язано з науковою діяльністю 2,6%; 
3) Пов’язано зі здійсненням підприємницької діяльності13,5; 
4) Пов’язано з особистим інтересом (оформлення речових прав, 

працевлаштування тощо)59,4%; 
5) З метою створення баз даних чи створення іншого власного 

інформаційного продукту19,2%; 
6) Важко відповісти 2,8%. 
9. Як Ви оцінюєте якість надання публічної інформації, яка 

розміщується на офіційних інтернет-сторінках розпорядників 
інформації? 

1) Інформація, розміщена на інтернет-сторінках, є доступною та 
відкритою 23%;  

2) Інформація, розміщена на інтернет-сторінках, є переважно 
доступною та відкритою 32%; 

3) Інформація, розміщена на інтернет-сторінках, не відповідає 
належному рівню доступності та відкритості 44%; 

4) Важко відповісти 1%. 
10. Як Ви оцінюєте технічне забезпечення оформлення 

офіційних інтернет-сторінок, в тому числі і офіційних сторінок 
електронних реєстрів? 

1) Позитивно 5%; 
2) Скоріш позитивно 17%; 
3) Важко відповісти 8%; 
4) Скоріш негативно 28%; 
5) Негативно 42%. 
11. Чи є, на Ваш погляд, необхідним запровадження 

адміністративної відповідальності технічних працівників, що 
забезпечують інформаційне формування офіційних інтернет-сторінок, в 
тому числі і офіційних сторінок електронних реєстрів? 

1) Так 68,9% 
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2) Ні  28,4%; 
3) Важко відповісти 2,7%. 
12. Чи відомо Вам про діяльність Державного агентства з питань 

електронного урядування в Україні? 
1) Так 31,2%; 
2) Ні  68,4% 
3) Важко відповісти 0,4%. 
13. Якщо ні, то чи вважається Вами за доцільне ліквідувати 

Державне агентство з питань електронного урядування в Україні і 
делегування його повноважень міністерствам за профілем 
оприлюднення інформації?  

1) Так 73%; 
2) Ні  22%; 
3) Важко відповісти 5%. 
14. Чи підтримуєте Ви ідею створення в України 

Уповноваженого із захисту інформаційних прав? 
1) Так54% 
2) Ні 32% 
3) Важко відповісти 14%. 

15.  З якими випадками порушення законодавства про доступ до 
публічної інформації Ви зустрічались найчастіше (оберіть не 
більше 3 відповідей) 

1) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 
доступом 8% 

2) ненадання відповіді на запит на інформацію 6% 
3) ненадання інформації 12% 
4) неправомірна відмова в наданні інформації 17% 
5) несвоєчасне або неповне надання інформації 32% 
6) надання недостовірної інформації 4% 
7) порушення режиму оприлюднення відкритих даних, технічного 

забезпечення інформаційного наповнення державних 
загальнонаціональних реєстрів, що спричинило порушення 
законодавства про захист персональних даних 21 % 
16. Чи відомі Вам випадки притягнення до адміністративної 

відповідальності представників органів публічної влади за 
порушення правил доступу до публічної інформації? 

1) так 21% 
2) ні 67% 
3) не пам’ятаю 12% 

17. Чи виникали у Вас проблеми у зв’язку із порушенням 
представниками органів публічної влади законодавства про 
доступ до публічної інформації? 

1) так, виникали 56% 
2) ні не виникали 32% 
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3) важко відповісти 12% 
18. Як в цілому Ви оцінюєте стан дотримання законодавства про 

доступ до публічної інформації в Україні ? 
1) добре 9% 
2) задовільно 29% 
3) незадовільно 54% 
4) важко відповісти 8% 

 
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 

соціологічного опитування на тему: 
«Забезпечення доступу до публічної інформації в Україні» 

(за матеріалами соціологічного дослідження) 
ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ 

МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 
 
Актуальність теми. 
Правозабезпечення доступу до публічної інформації, що входить до 

компетенції органів державної влади, посідає дуже важливе місце в системі 
прав людини і громадянина та є гарантією демократичного розвитку країни. 

Доступність інформації є одним із головних прийомів та засобів для 
здійснення громадського контролю, чимстимулює громадян до виконання 
своїх конституційних та громадських обов’язків. 

Проблемаполягає в необхідності створення реальних можливостей для 
реалізації кожною людиною права на забезпечення доступу до інформації в 
Україні та досягнення якомога ефективних взаємовідносин удержаві, які 
сприятимуть позитивним змінам у всіх сферах суспільного життя. 

Предмет дослідження: становлення державних механізмів 
забезпечення доступу до інформації в Україні 

Об’єкт дослідження: громадяни м. Дніпра, Києва, Львова 
Мета дослідження: є дослідження проблеми забезпечення доступу до 

інформації в Україні. 
Завдання дослідження: 
− проаналізувати сучасний стан поінформованості населення щодо 

рівня доступу до публічної інформації;  
− дослідити механізми реалізації права людини надоступ до публічної 

інформації в Україні;  
− з’ясувати рівень доступності та відкритості існуючих 

зальнонаціональних інформаційних ресурсів; 
− оцінити діяльності та технічному забезпеченню офіційних Інтернет- 

сторінок; 
− з’ясувати думку громадян доцільності обмеження доступу до 

переліку відомостей на законодавчому;  
− визначити кількість громадян, що зверталися з інформаційним 

запитом про доступ до публічної інформації; 
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− проаналізувати сфери суспільних відносин, що цікавили громадян; 
− розглянути точки зору щодо доцільності діяльності Державного 

агентства з питань електронного урядування в Україні та делегування його 
повноважень міністерствам за профілем оприлюднення інформації; 

− з’ясувати рівень підтримки ідеї створення в України 
Уповноваженого із захисту інформаційних прав; 

− з’ясувати випадки порушення законодавства та факти притягнення 
до адміністративної відповідальності представників органів публічної влади 
за порушення правил доступу до публічної інформації; 

− оцінити рівень дотримання законодавства про доступ до публічної 
інформації в Україні. 

Гіпотези дослідження: 
1. Пряма. На думку більшості громадян, механізм реалізації прав 

людини на доступ публічної інформації не є ефективним та дієвим. 
Зворотна. Опитані вважають, що механізм реалізації правна доступ до 
публічної інформації є ефективним та доступним, і не вбачають в цьому 
проблеми. 

2. Пряма. Громадяни вважають за необхідне створення в Україні 
посади Уповноваженого із захисту інформаційних прав для забезпечення 
права людини на отримання інформації. Зворотна. Респонденти не вважають 
доцільним створення будь-яких додаткових органів чи посади, так як це 
призведе до нових витрат з бюджету, а в гіршому випадку породження 
корупції. 

3. Пряма. На Інтернет ресурсах, на думку більшості опитаних, 
інформація не відповідає належному рівню доступності та відкритості, 
звинувачуючи відповідні органи влади у не компетентності. Зворотна. 
Опитані вважають, що за інформацію на Інтернет ресурсах відповідають 
технічні працівники, яких необхідно притягувати до адміністративної 
відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків.  

4. Пряма. На думку громадян, доступ до публічної інформації в 
Україні не повинен обмежуватися, а для ефективного забезпечення права на 
доступ до інформаціїнеобхідно проводити контроль та моніторинг якості 
надання послуг. Зворотна. Існує перелік відомостей, доступ до яких може 
обмежений на законодавчому рівні. 

5. Пряма. Переважна кількість респондентів оцінює стан 
дотримання законодавства про доступ до публічної інформації в Україні як 
добре. Зворотна. Більшість опитаних, навпаки, незадовільно оцінює рівень 
дотримання законодавства щодо отримання публічної інформації. 

6.  Пряма. Респонденти вважають, що бувають поодинокі 
випадками порушення законодавства про доступ до публічної інформації і 
за ці факти представники органів публічної влади несуть відповідне 
покарання. Зворотна. Опитаним не відомі випадки притягнення до 
адміністративної відповідальності представників органів публічної влади за 
порушення правил доступу до публічної інформації. 
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Метод дослідження: дисертаційне соціологічне опитування зазначеної 
тематики було реалізовано шляхом використання методу традиційного 
анкетного опитування. 

Опис дослідницького документа (інструментарію): дослідницьким 
документом виступила роздавальна анкета, розроблена дисертантом. 
Опитувальний документ містив 14 запитань. З них – 10 закритого типу, де 
респондент мав можливість обрати тільки один із запропонованих варіантів 
відповіді; 4 – напівзакритого формату, де були попередньо сформульовані 
альтернативи. Демографічний блок анкети складався з чотирьох запитань, за 
допомогою яких було з’ясовано стать, вік респондентів, рівень освіти та 
сферу зайнятості.  

Вибірка: у дослідженні було використано такий вид вибірки, як 
аналітична пошукова вибірка. Загальна кількість респондентів (тобто 
вибіркова сукупність) склала 224 особи. Територія опитування: 
Дніпропетровська, Львівська та Київська області. 

Розподіл респондентів за критерієм «стать» (рис. 1): під час опитування 
у дослідженні взяли участь 42 % чоловіків та 58% жінок.  

 

Рис. 1. Розподіл респондентів за статевим критерієм. 
Розподіл груп опитаних за віковим критерієм виглядає так (рис. 2): 
 18-25 років – 15%; 
 26-40 років – 23%; 
 41-50 років – 32%; 
 51-60 років – 17%; 
 61- 100 років – 13%. 
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Рис. 2. Розподіл респондентів за віковим критерієм. 
Розподіл груп опитаних за рівнем освіти має такий вигляд (рис. 3): 
 респонденти з середньою освітою – 18,5%; 
 респонденти з середньо-спеціальною освітою – 37%; 
 респонденти з вищою освітою – 54,5% . 
 

 
 

Рис. 3. Розподіл респондентів за освітнім критерієм. 

Розподіл респондентів за сферою зайнятості має такий вигляд (рис. 4): 
6,5% – Керівник підприємства, установи  
7,4 % – Керівник підрозділу підприємства 
10,5 % – Підприємець 
2,6% – Спеціаліст технічного профілю 
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9,8% – Спеціаліст з природничих наук 
11,2 % – Спеціаліст гуманітарного профілю  
1,3 % – Військовослужбовець 
22,1 % – Кваліфікований робітник 
5,9 % – Некваліфікований працівник 
2,7 % – Службовець  
0,7 % – Робітник с/г  
2,6 % – Студент, учень 
0,3% – Домогосподарка 
7,2% – Пенсіонер 
1,5% – Непрацездатний( в тому числі інваліди) 
3,4 % – Офіційно зареєстрований безробітний 
2,3 % – Непрацюючий ( але не зареєстрований як безробітній) 
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АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ 
На перше запитання анкети «Чи знаєте Ви, які відомості визначаються 

як публічна інформація?» з’ясовано, що 54,5% респондентам відомі дані, які 
визначаються як публічна інформація. В свою чергу 44,8 % громадян взагалі 
не знали, яка інформація є публічною і 0,7% не змогли дати чіткої відповіді 
на поставлене питання. 

 
Рис. 5. Розподіл відповідей на запитання «Чи знаєте Ви, які 

відомості визначаються як публічна інформація?» 
 
На питання «Як вважаєте, чи є ефективним та дієвим механізм 

реалізації права людини на доступ до публічної інформації в Україні? 
респонденти відповіли наступним чином: 62 % відповіли, що механізм 
реалізації права людини на доступ до публічної інформації в Україні не є 
ефективним та дієвим; 36 % дали позитивну відповідь; 2 % не знали відповіді 
на запитання, складно було відповісти. 

 
Рис.6. Розподіл відповідей на запитання «Як вважаєте, чи є 

ефективним та дієвим механізм реалізації права людини на доступ до 
публічної інформації в Україні?» 

 



243 
 

Майже половина опитаних 46,2% сказали, що загальнонаціональні 
інформаційні реєстри є достатньо відкритими за своїм змістовним 
наповненням, тоді як 30,9% заявили, вони являються не достатньо 
відкритими та недоступними, а 22,9% громадян взагалі не могли дати 
відповідь на поставлене запитання 

 

 
 

Рис.7. Розподіл відповідей на запитання «Чи є достатньо 
відкритими за своїм змістовним наповненням існуючі 

загальнонаціональні інформаційні реєстри?» 
 
За даними проведеного дослідження динаміка відповідей на питання : 

«Як Ви вважаєте, в яких випадках має обмежуватися доступ до інформації?» 
виглядає таким чином: 

 24,3 % у випадку наявності відомостей, що містять ознаки 
державної таємниці; 

 24,5 % у випадку наявності службової таємниці (нотаріальної, 
адвокатської, медичної та ін.); 

 29,4 % у випадку наявності персональних даних; 
 18,6 % з метою захисту вимог національної безпеки; 
 2,2 % важко відповісти. 



244 
 

 
Рис.8. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, в яких 

випадках має обмежуватися доступ до інформації?» 
 
Як Ви вважаєте, чи є доцільним на законодавчому рівні визначити 

перелік відомостей, доступ до яких може бути обмежений? Більшість 
опитаних респендентів, а сама 62% вважають, що є доцільним на 
законодавчому рівні визначити перелік відомостей, доступ до яких може 
бути обмежений. Зокрема 25% взагалі не погоджується з тим, що інформація 
буде закритою для широкого загалу, ще 13 % не змогли відповісти на 
поставлене запитання.  

 
Рис.9. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, чи є 

доцільним на законодавчому рівні визначити перелік відомостей, доступ 
до яких може бути обмежений?» 

 
 
 
 
 
 



245 
 

Чи зверталися Ви особисто з інформаційним запитом про доступ до 
публічної інформації ? Майже третя частина опитаних 36% зверталися з 
інформаційним запитом про доступ до публічної інформації, але переважна 
більшість 64% ніколи не робили запит, щодо цієї інформації. 

 

 
Рис.10. Розподіл відповідей на запитання «Чи зверталися Ви 

особисто з інформаційним запитом про доступ до публічної інформації?» 
 
Для більш поглибленого аналізу, щодо яких сфер суспільних відносин 

належить інформаційний запит, було з’ясовано наступне. Найчастіше 
громадяни звертались із інформаційними запитом з питань соціального 
захисту населення, зокрема, з метою надання субсидій – 19,1%; у сфері 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та речових прав на землю – 18,4 
%; з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань – 16,5 %; у сфері надання фінансових послуг – 
15,5 %; з питань державної реєстрації фізичних осіб – 11,8 %; у сфері надання 
транспортних послуг – 6 %; з питань діяльності підприємств, відносно яких 
порушено провадження про банкрутство – 5,3 %; з питань податків 3,6 % ; у 
сфері охорони навколишнього природного середовища 2,6%, тоді як 1,2 % 
громадян не змогли відповісти на поставлене запитання. 
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Рис.11. Розподіл відповідей на запитання: «Якщо так, то до якої 
сфери суспільних відносин належить Ваш інформаційний запит?» 

 
Серед причин щодо подання інформаційного запиту, виявилося, що 

найчастіше громадяни подавали запит пов’язані з особистим інтересом 
(оформлення речових прав, працевлаштування тощо) – 59, 4%. У свою чергу 

19,2% опитаних зверталися з метою створення баз даних чи створення 
іншого власного інформаційного продукту. Ще 13,5% цікавилися 
інформацією у зв’язку зі здійсненням підприємницької діяльності. Доволі 
малий відсоток респондентів 3,5 % і 2,6% подавили запит у зв’язку з 
отриманням освіти та науковою діяльністю відповідно. І лише 2,8 % не 
змогли дати чіткої відповіді. 
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Рис.12. Розподіл відповідей на запитання: «З якою метою Ви 
подавали інформаційний запит?» 

 
На думку респондентів інформація, що розміщена на інтернет-

сторінках, не відповідає належному рівню доступності та відкритості про це 
сказали 44% опитаних. Натомість, 32% громадян заявили, що інформація, 
розміщена на інтернет-сторінках, є переважно доступною та відкритою. 
Майже чверть 23% населення, наголосили на тому, інформація, розміщена на 
інтернет-сторінках, є доступною та відкритою і тільки 1 % не змогли 
відповісти на поставлене запитання. 

 

Рис.13. Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви оцінюєте якість 
надання публічної інформації, яка розміщується на офіційних інтернет-

сторінках розпорядників інформації?» 
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42% опитаних негативно оцінює технічне забезпечення оформлення 
офіційних інтернет-сторінок, в тому числі і офіційних сторінок електронних 
реєстрів, натомість, 28% скоріш негативно. Зокрема, 17 % громадян обрали 
відповідь - скоріш позитивно і лише 5 % дали позитивну оцінку технічному 
забезпеченню оформлення офіційних інтернет-сторінок. Зауважимо також, 
що 8 % респондентів не змогли дати відповіді. 

 

Рис.14. Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви оцінюєте 
технічне забезпечення оформлення офіційних інтернет-сторінок, в тому 

числі і офіційних сторінок електронних реєстрів?» 
 
Переважна більшість 68,9% громадян вважає за необхідним 

запровадження адміністративної відповідальності технічних працівників, що 
забезпечують інформаційне формування офіційних інтернет-сторінок, в тому 
числі і офіційних сторінок електронних реєстрів, а 28,4 % опитаних стали на 
захист працівників та вважають, що за такі провини не потрібно нести взагалі 
відповідальності, ще 2,7% респондентів не змогли відповісти на це запитання 
або ж відмовилися від відповіді на нього. 
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Рис.15. Розподіл відповідей на запитання: «Чи є, на Ваш погляд, 
необхідним запровадження адміністративної відповідальності технічних 

працівників, що забезпечують інформаційне формування офіційних 
інтернет-сторінок, в тому числі і офіційних сторінок електронних 

реєстрів?» 
 
Дві третини опитаних 68,4 %, заявили, що їм нічого не відомо про 

роботу Державного агентства з питань електронного урядування в Україні, 
тоді як більше чверті 31,2% респондентів знають про діяльність даного 
агентства, і 0,4 % утримались від відповіді. 

 

 
 

Рис.16. Розподіл відповідей на запитання: «Чи відомо Вам про 
діяльність Державного агентства з питань електронного урядування в 

Україні?» 
Доволі високий відсоток респондентів, а саме 73% вважають за 

необхідне ліквідування Державного агентства з питань електронного 
урядування в Україні і делегування його повноважень міністерствам за 
профілем оприлюднення інформації; лише 22% опитаних відповіли 
негативно і 5 % не змогли відповісти на поставлене запитання. 
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Рис.17. Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви вважаєте чи 
доцільно ліквідувати Державне агентство з питань електронного 

урядування в Україні і делегування його повноважень міністерствам за 
профілем оприлюднення інформації? 

Відносна більшість опитаних 54%, підтримали ідею створення в 
Україні Уповноваженого із захисту інформаційних прав. Тоді як 32% 
респондентів не бачать сенсу в створенні, а 14 % вагаються і не дають 
відповіді 

 
Рис.18. Розподіл відповідей на запитання: «Чи підтримуєте Ви ідею 

створення в України Уповноваженого із захисту інформаційних прав?» 
 
Відповідаючи на запитання «З якими випадками порушення 

законодавства про доступ до публічної інформації Ви зустрічались 
найчастіше?» відповіді респондентів (за ступенем убування) можна 
проранжувати таким чином: 

o несвоєчасне або неповне надання інформації 32% 
o порушення режиму оприлюднення відкритих даних, технічного 

забезпечення інформаційного наповнення державних 
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загальнонаціональних реєстрів, що спричинило порушення 
законодавства про захист персональних даних 21 % 

o неправомірна відмова в наданні інформації 17% 
o ненадання інформації 12% 
o необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 

доступом 8% 
o ненадання відповіді на запит на інформацію 6% 
o надання недостовірної інформації 4% 

 

Рис.19. Розподіл відповідей на запитання: «З якими випадками 
порушення законодавства про доступ до публічної інформації Ви 

зустрічались найчастіше?» 
Переважна більшість респондентів, а саме 67% заявили, що їм не 

відомі випадки притягнення до адміністративної відповідальності 
представників органів публічної влади за порушення правил доступу до 
публічної інформації, тоді як, 21% сказали, що знають про такі випадки. І 
лише 12% не звертали увагу на такі факти або взагалі не могли дати чіткої 
відповіді. 
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Рис.20. Розподіл відповідей на запитання: «Чи відомі Вам випадки 
притягнення до адміністративної відповідальності представників 

органів публічної влади за порушення правил доступу до публічної 
інформації» 

 
У 56% громадян виникали проблеми у зв’язку із порушенням 

представниками органів публічної влади законодавства про доступ до 
публічної інформації, тоді як 32 % опитаних дали негативну відповідь, 
відповідно не мали ніяких проблем. 12% вагаються і не дають відповіді на 
поставлене запитання. 
 

 
Рис.21. Розподіл відповідей на запитання: «Чи виникали у Вас проблеми 

у зв’язку із порушенням представниками органів публічної влади 
законодавства про доступ до публічної інформації?» 

 
Доволі високий відсоток респондентів, а саме 54% незадовільно 

оцінюють стан дотримання законодавства про доступ до публічної 
інформації в Україні, 29% опитаних дали оцінку задовільно, і 9% ставлять 
оцінку добре, а 7 % не змогли відповісти на поставлене запитання 
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Рис.22. Розподіл відповідей на запитання: 
«Як в цілому Ви оцінюєте стан дотримання законодавства про доступ до 

публічної інформації в Україні ?» 
 

ВИСНОВКИ 
Результати опитування показали, що незначна більшість, респондентів 

54,5% знайомі з переліком відомостей, що визначаються як публічна 
інформація, натомість, досить великий відсоток громадян – 44,8, необізнані з 
цього питання. Зазначимо, що публічність влади, відкритість та доступність 
інформації, вчасна поінформованість населення сприяють становленню 
налагодженнявзаємовідносин та зворотного зв’язку, формують 
самосвідомість та активну політичну активністьгромадян, надають 
можливості конструктивного, раціонального впливу громадськості на 
державні рішення. 

На думку більшості громадян, механізм реалізації прав людини у сфері 
доступу до публічної інформації не є ефективним та дієвим (62%). В свою 
чергу, лише 36% опитаних, вважають, що механізм реалізації прав доступу 
до публічної інформації є ефективним та доступним, і не вбачають в цьому 
проблеми.Висновок, який ми отримали у ході дослідження дає змогу 
підтвердити пряму гіпотезу №1. 

На думку громадян 25%, доступ до публічної інформації в Україні не 
повинен обмежуватися, а навпаки, для ефективного забезпечення права на 
доступ до інформації потрібно постійно проводити контроль тамоніторинг 
якості надання послуг. Тоді як 62%, заявили, що потрібно визначити перелік 
відомостей, доступ до яких може обмежений на законодавчому рівні.Так, 
підтверджується зворотна гіпотеза №4. 

 Також з’ясовано, що лише 36% респондентів зверталися з 
інформаційним запитом щодо отримання публічної інформації, тоді як 64 % 
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ніколи особисто не робили запит. Найчастіше опитаних цікавила інформація 
з питань соціального захисту населення, зокрема, з метою надання субсидій 
19,1% та у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та речових прав 
на землю 18,4 %, а рідше - питання податків 3,6% і сфера охорони 
навколишнього природного середовища 2,6%. Мета подачі документів, в 
основному, була пов’язана з особистим інтересом (оформлення речових прав, 
працевлаштування тощо) 59,4% та з метою створення баз даних чи створення 
іншого власного інформаційного продукту 19,2%, натомість, цікавились 
менше інформацією з приводу отримання освіти 3,5% та наукової діяльності 
2,6%.  

На Інтернет ресурсах, на думку більшості опитаних 44%, інформація не 
відповідає належному рівню доступності та відкритості, звинувачуючи 
відповідні органи влади у не компетентності.Опитані вважають, що за 
інформацію на Інтернет ресурсах відповідають технічні працівники (68,9%), 
яких необхідно притягувати до адміністративної відповідальності за 
неналежне виконання своїх обов’язків, дає змогу підтвердити пряму і 
зворотну гіпотезу №3. 

Дві третини опитаних 68,4 %, заявили, що їм нічого не відомо про 
роботу Державного агентства з питань електронного урядування в Україні, 
тоді як більше чверті 31,2% респондентів знають про діяльність даного 
агентства. Доволі високий відсоток респондентів 73%,вважають за необхідне 
ліквідувати Державне агентство з питань електронного урядування в Україні 
і делегування його повноважень міністерствам за профілем оприлюднення 
інформації, а 22% опитаних протилежної точки зору. 

54% громадян вважають за необхідне створення Україні посади 
Уповноваженого із захисту інформаційних прав для забезпечення права 
людини на отримання інформації. Тоді, як проти – 32% опитаних, заявили, 
що створення будь-яких додаткових органів чи посади призведе до нових 
витрат з бюджету, а в гіршому випадку породження корупції. Висновок, який 
ми отримали у ході дослідження дає змогу підтвердити пряму гіпотезу №2. 

Більшість опитаних 54%, незадовільно оцінює рівень дотримання 
законодавства щодо отримання публічної інформації, ти самим дає змогу 
підтвердити зворотну гіпотезу №5. 

67% опитаним не відомі випадки притягнення до адміністративної 
відповідальності представників органів публічної влади за порушення правил 
доступу до публічної інформації, а самі порушення можуть бути із різних 
питань, аргументуючи це не компетентністю, не професіоналізмом та не 
бажанням виконувати свою роботу. Таким чином, ми можемо цілком 
підтвердити зворотну гіпотезу №6. Найчастіші порушення за несвоєчасне 
або неповне надання інформації 32% та режиму оприлюднення відкритих 
даних, технічного забезпечення інформаційного наповнення державних 
загальнонаціональних реєстрів, що спричинило порушення законодавства 
про захист персональних даних 21 %, а найменше за ненадання відповіді на 
запит на інформацію 6% та надання недостовірної інформації 4%. 
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 У 56% громадян виникали проблеми у зв’язку із порушенням 
представниками органів публічної влади законодавства про доступ до 
публічної інформації, це дає змогу нам впевнитись ще раз, що система 
надання доступу до публічної інформації потребує корінної реорганізації та 
перебудови з новими принципами. 

Головною складовою розвитку відносин у сфері забезпечення доступу 
громадян до публічної інформації стало формування інформаційного 
законодавства, у якому враховано положення численних міжнародних 
нормативно-правових актів, а для ефективного забезпечення права потрібно 
постійно проводити контроль та моніторинг якості надання послуг. 
Вирішення всіх вищезазначених проблем, сприятиме забезпеченню реальної 
реалізації передбаченого Конституцією України права людини забезпечити 
доступ до інформації, що сприятиме демократичного розвитку країни та 
розбудові інформаційного простору на засадах європейських цінностей. 
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Додаток Д 

 Акти впровадження  
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