МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
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Нове в законодавстві про інформацію
Інформаційне законодавство України у 2011 році було оновлено з прийняттям Закону України "Про доступ до
публічної інформації" та нової редакції Закону України "Про інформацію", які були прийняті 13 січня 2011 року Верховною
Радою України та набрали чинності 10 травня 2011 року. А також були прийнятті Укази Президента від 5 травня 2011 року
№ 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та від 5 травня 2011 року № 548
"Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених
Президентом України".
Нова редакція Закону України "Про інформацію" як базового нормативно-правового акта в інформаційній сфері надає
нове визначення інформації — як будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або
відображені в електронному вигляді.
Цим Законом передбачений поділ за змістом інформації на такі види: інформація про фізичну особу, інформація
довідково-енциклопедичного характеру, інформація про стан довкілля (екологічна інформація), інформація про товар
(роботу, послугу), науково-технічна інформація, податкова інформація, правова інформація, статистична інформація,
соціологічна інформація та інші види інформації.
Встановлено, що інформація про фізичну особу (персональні дані) — відомості чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
Відкритою вважається вся інформація, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.
Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. До інформації з обмеженим
доступом не можуть бути віднесені такі відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, про
аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують
безпеці людей, про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне
обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і
культури населення, про факти порушення прав і свобод людини і громадянина, про незаконні дії органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб та інші відомості, доступ до яких не може бути
обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або
юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням
(згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках,
визначених законом.
Крім того, в новій редакції Закону чітко прописані права журналістів та питання їх акредитації.
Основною метою Закону України "Про доступ до публічної інформації" є створення механізму реалізації права
кожного на доступ до публічної інформації. Він містить перелік гарантій дотримання прав на надання публічної інформації,
поетапний порядок доступу до неї, надає визначення таким поняттям, як конфіденційна, таємна та службова інформація,
регламентує порядок її отримання, визначає порядок і строки подачі та задоволення запиту на інформацію, а також
процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.
Так, 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.
Доступ до інформації забезпечується шляхом її оприлюднення у засобах масової інформації (в офіційних друкованих
виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом) та через
надання інформації за запитами на інформацію.
Інформацією з обмеженим доступом є така, шкода в оприлюдненні якої переважає суспільний інтерес в її отриманні і
становить загрозу національній безпеці, обороні, запобігання злочину тощо. До інформації з обмеженим доступом належить
конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною інформацією 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. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, що була отримана або створена
розпорядниками інформації.
Таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується виключно в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, розголошення якої може завдати шкоди
особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю,
таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
Службовою інформацією є 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, а також інформація зібрана в процесі оперативнорозшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.
Закон зобов'язав, зокрема, органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи
влади Автономної Республіки Крим, інших суб'єктів, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до
законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, надавати та оприлюднювати інформацію, відображену та
задокументовану будь-якими засобами і на будь-яких носіях, що була отримана або створена ними в процесі виконання
своїх владних повноважень та обов'язків.
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Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи
розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих
коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або
майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на
випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони,
розслідуванню чи запобіганню злочину.
Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують на
зайняття чи займають виборну посаду в органах влади та обіймають посаду державного службовця, службовця органу
місцевого самоврядування першої або другої категорії.
Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом,
для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Закон чітко визначає поняття та коло обов'язків розпорядників інформації. Ними є 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 виконанням їхніх обов'язків та суб'єкти
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.
Встановлено також поняття "запиту на інформацію" як прохання особи до розпорядника інформації надати публічну
інформацію, що знаходиться у 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.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі
(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Встановлено часові межі відповіді на запити. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не
пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для
захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф,
небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян,
відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого
обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може
продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Інформація на запит надається безкоштовно. Але у разі, коли відповідь передбачає виготовлення копій документів
обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Відмовити надати інформацію за запитом розпорядник може лише тоді, коли розпорядник інформації не володіє і не
зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено
запит, інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, особа, яка подала запит на
інформацію, не оплатила передбачені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком та не дотримано вимог
оформлення запиту на інформацію.
Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних
джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним
повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання
запиту належним розпорядником.
Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана
для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку
доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого
органу або суду.
Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні
таких порушень: ненадання відповіді на запит, ненадання інформації на запит, безпідставна відмова у задоволенні запиту на
інформацію, неоприлюднення інформації відповідно до Закону, надання або оприлюднення недостовірної, неточної або
неповної інформації, несвоєчасне надання інформації, необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим
доступом, нездійснення реєстрації документів, навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на
відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.
Прийняті нові закони мають низку переваг — відкритість важливої інформації щодо діяльності органів влади, їх
обов'язок оприлюднювати всі офіційні рішення, короткі терміни отримання відповіді на запити і водночас захист
конфіденційної інформації та відшкодування збитків за використання неправдивої інформації, встановлення
відповідальності для органів влади за порушення норм законів. Ці важливі положення сприятимуть покращенню відносин
між суспільством і владою, зменшенню недовіри до органів влади та ефективнішому захисту прав людини.
З 12 травня 2011 року також набрали чинності Укази Президента від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення
органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та від 5 травня 2011 року № 548 "Про першочергові заходи
щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України", які були
прийняті для безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" та
реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Своїм Указом Президент України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації" поставив ряд завдань Кабінету Міністрів України, а саме: Кабінету Міністрів України, центральним органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним
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державним адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації",
покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення
належного виконання відповідними органами вимог цього Закону, запропонувати органам місцевого самоврядування вжити
заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.
Указом Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в
допоміжних органах, створених Президентом України" визначено Головне управління забезпечення доступу до публічної
інформації Адміністрації Президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому
порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та
надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Адміністрації Президента України, а
також надає консультації під час оформлення таких запитів. Голові Адміністрації Президента України, Державному
управлінню справами та ряду інших органів виконавчої влади вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України
"Про доступ до публічної інформації".
Провідний спеціаліст
відділу з питань законодавства
про інформацію Управління
соціального, трудового та
гуманітарного Департаменту
конституційного, адміністративного
та соціального законодавства

К. О. Редеуце
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