
(Аналітичний звіт)

Ëüâ³â – 2011

Ïîêðàùåííÿ äîñòóïó
äî åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

øëÿõîì ñòèìóëþâàííÿ 
â³äêðèòîñò³ â³äïîâ³äíèõ 

äåðæàâíèõ îðãàí³â



Львів
2011

Ïîêðàùåííÿ äîñòóïó 
äî åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ 

øëÿõîì ñòèìóëþâàííÿ
â³äêðèòîñò³ â³äïîâ³äíèõ 

äåðæàâíèõ îðãàí³â

(Аналітичний звіт)



Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних дер-
жавних органів/Аналітичний звіт./За заг. редакцією: Кравченко О. В., Хомечко Г. І. 

Автори: 
Петрів А. Л., Шпег Н. І.

 

Аналітичний звіт подає результати реалізації проекту “Покращення доступу до екологічної інформа-
ції шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів», а саме результати  моніторинг у 
стану інформування громадськості Міністерством екології та природних ресурсів України та його 
т ериторіальними управліннями засобами електронного зв’язку, аналізу інформаційних запитів, н адіс-
ланих МБО “Екологія-Право-Людина” та отриманих відповідей на них.  Також у звіті подано огляд 
нормативно-правового регулювання надання екологічної інформації органами державної влади, міс-
цевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. Для практичного використан-
ня корисними будуть зразки типових інформаційних запитів, а також текст Закону України “Про до-
ступ до публічної інформації”, які подаються у додатках.
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Доступ до екологічної інформації є ключовим 
для участі громадськості у процесі прийняття 
рішень. Екологічна інформація відкриває гро-
мадськості шлях до можливості контролюват и 
стан довкілля, а, отже, і контролювати потен-
ційні загрози для здоров’я та життя людей. 
Відкритість екологічної інформації для гро-
мадськості є також передумовою утвердженн я 
в країні учасницької демократії та демократич-
них цінностей загалом. 

В Україні доступ до екологічної інформації га-
рантується Статтею 50 Конституції України, 
Законом України «Про інформацію», Законом 
України «Про доступ до публічної інформа-
ції». Україна є стороною Європейської кон-
венції з прав людини, Конвенції про доступ 
до інформації, участь громадськості у процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя в 
питаннях, що стосуються довкілля (Оргуська 
конвенція) та ще 40 інших міжнародних кон-
венцій та протоколів до них, які стосуються 
охорони довкілля. На жаль, хоча українське 
законодавство про екологічну інформацію є 
досить прогресивним, стан його дотриман-
ня не можна наз вати задовільним. Зокрема, 
Оргуська конвенція, яка вважається «найам-
біційнішим явищем екологічної демократії», 
не стала ефективним засобо м екологічної по-
літики в Україні. 

З одного боку, багато держслужбовців ще не 
достатньо обізнані з положеннями Оргуської 
конвенції і відповідно не усвідомлюють свог о 
обов’язку надавати екологічну інформацію, 
а з іншого боку деякі з держслужбовців, які 

добре знають положення Оргуської конвен-
ції, навчилися маніпулювати її нормам и і 
на запити громадськості надаються відпо-
віді, які з формального боку вважаються 
відповідям и, але водночас не містять запи-
туваної і нформації, а, отже, є неефективни-
ми в сенс і інформування.

Деколи провина за неотримання запитуваної 
інформації також лежить і на громадськост і, 
представники якої не завжди вміють правиль-
но писати запити, тобто логічно викладати 
думки, використовувати відповідний стиль 
та формулювання, чітко і конкретно обґрун-
товувати свої вимоги. 

Проект ”Покращення доступу до екологічної 
інформації шляхом стимулювання відкритос-
ті відповідних державних органів” має на меті 
детально вивчити ситуацію з наданням дер-
жавними органами відповідей на інформаційн і 
запити від громадськості та інформування 
Міністерством екології та природних ресурсів 
України та його територіальними підрозділа-
ми засобами електронного зв’язку і з робит и 
певні кроки для вирішення існуючих  про-
блем у цій сфері.

Аналітичний звіт подає огляд нормативно-
правовго регулювання надання екологічної ін-
формації органами державної влади, місцевог о 
самоврядування, підприємствами, установам и 
та організаціями, результати моніторинг у ста-
ну інформування громадськості згаданими дер-
жавними органами, результати аналіз у інфор-
маційних запитів та відповідей на них. 

ÂÑÒÓÏ
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Ðîçä³ë 1. 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÍÀÄÀÍÍß 
ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÍÀ ÇÀÏÈÒÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ 

ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÂËÀÄÈ, Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß, 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀÌÈ, ÓÑÒÀÍÎÂÀÌÈ ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ßÌÈ

Проведений МБО «Екологія-Право-Людина» 
аналіз інформаційних запитів та відповідей на 
такі, а також аналіз стану інформування громад-
ськості державними органами на веб-сторінках 
цих органів здійснено з позиції вимо г положень 
законодавства України в інформаційній сфері.

Відтак, для висвітлення результатів проведеного 
аналізу, перш за все необхідно окреслит и норма-
тивне підґрунтя, що регулює сферу цих відносин.

Право кожного на доступ до інформації є одним 
з ключових прав, яке гарантоване нормативно-
правовими актами органів державної влади 
України, а також міжнародними договорами 
та угодами.

Зокрема, норми, які закріплюють дане прав о 
на міжнародному рівні, містяться у стат-
ті 19 Загальної декларації прав людини від 
10.12.1948 року1, статті 19 Міжнародного пак-
ту про громадянські і політичні права, рати-
фікованого Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР N 2148-VIII від 19.10.73 року2, 
статті 4 Конвенції про доступ до інформації, 
участь громадськості у процесі прийняття рі-
шень та доступ до правосуддя з питань, що сто-
суються довкілля, ратифікованою Україною 
Законом від 06.07.1999 року (далі – Оргуська 
конвенція) 3.

Щодо законів та підзаконних нормативно-
правових актів, то варто відзначити що 

1 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=995_015 

2 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=995_043

3 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=994_015

національне законодавство містить широкий 
спектр норм, які регулюють питання оприлюд-
нення, розповсюдження та надання інформа-
ції на запит. 

Так, стаття 34 Конституції України4 гарантує 
кожному право вільно збирати, зберігати, ви-
користовувати і поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Згідно положень ч. 1 ст. 302 Цивільного ко-
дексу України5 фізична особа має право віль-
но збирати, зберігати, використовувати і по-
ширювати інформацію.

Одразу ж звернемо увагу на те, що в ході 
здійснення аналізу, предметом дослідження 
були інформаційні запити, підготовані МБО 
«Екологія-Право-Людина» та надіслані в орга-
ни державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації за період з 
січня 2009 року по січень 2011 року, та відповіді 
на такі, тобто часові рамки, в межа х яких питан-
ня отримання інформації на запит регулювали-
ся положеннями Закону України «Про інфор-
мацію» в редакції Закону6 до 13.01.2011 року. 

Натомість, 13.01.2011 року Верховна Рада 
України прийняла Закон «Про доступ до пуб-
лічної інформації»7, який набрав чинності 9 
травня 2011 року, що містить ряд законодав-
чих новел у сфері доступу до інформації, в т.ч. 

4 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

5 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=435-15&p=1307354965897500

6 http://www.alex-ua.com/lawdoc/zakon2.html
7 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

cgi?nreg=2939-17
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кардинально змінює згадуваний вище Закон 
України «Про інформацію», який виклада-
ється в редакції Закону від 13.01.2011 року8.

Відтак, надаючи огляд законодавства України 
в інформаційній сфері, для того, аби зрозумі-
лою була логіка як надісланих запитів до січня 
2011 року, так і отриманих відповідей на такі, 
а також для того, аби не втрачати актуальність 
даного видання, викладення певних правових 
норм здійснюватиметься в хронологічній ре-
троспективі, застосовуючи положенн я Закону 
України «Про інформацію» в редакції Закону до 
13.01.2011 року та положення Закону України 
«Про доступ до публічної і нформації».

Отже, у Законі України «Про інформацію» в 
редакції до 13.01.2011 року в частині 2 статті 
32 було закріплено право громадянина зверта-
тися до державних органів і вимагати наданн я 
будь-якого офіційного документа, незалежно 
від того, стосується цей документ його осо-
бисто чи ні, крім випадків обмеження досту-
пу, передбачених цим Законом.

У ч. 3 ст. 32 Закону «Про інформацію» під 
запито м щодо надання письмової або усної 
інформації у цьому Законі розуміється звер-
нення з вимогою надати письмову або усну ін-
формацію про діяльність органів законодавчої, 
виконавчої та судової влади України, їх поса-
дових осіб з окремих питань.

Положення статей 33–37 Закону України «Про 
інформацію» в редакції до 13.01.2011 року міс-
тили норми, що стосувалися термінів розгляду 
запиту щодо доступу до офіційних документів, 
відмови та відстрочки запиту щодо доступу до 
офіційних документів, оскарження відмови і 
відстрочки задоволення запиту щодо офіцій-
них документів, порядку відшкодування ви-
трат, пов’язаних із задоволенням запиту щодо 
доступу до офіційних документів та надання 
письмової інформації та визначення докумен-
тів та інформації, що не підлягають наданню 
для ознайомлення за запитами. На положен-
нях цих норм ми зупинимося нижче.

8 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=2657-12&test=4/UMfPEGznhhUzY.Zi-
HVRKLKHI4o.s80msh8Ie6

Як ми уже зазначали вище, 13.01.2011 року 
для забезпечення прозорості та відкритості 
суб’єктів владних повноважень і створення ме-
ханізмів реалізації права кожного на доступ до 
публічної інформації прийнято Закон України 
«Про доступ до публічної інформації»9. 

Окреслюючи законодавчі зміни10, що мали міс-
це, перш за все вкажемо, що під публічною ін-
формацією законодавець розуміє відоб ражену 
та задокументовану будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформацію, що була отрима-
на або створена в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передба-
чених чинним законодавством, або яка знахо-
диться у володінні суб’єктів владних повнова-
жень, інших розпорядників публічної інформа-
ції, визначених цим Законом (стаття 1 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»).

Стаття 5 Закону України «Про доступ до пуб-
лічної інформації» серед шляхів забезпечення 
доступу до інформації встановлює і надання 
інформації за відповідними запитами.

Зважаючи на те, що в розрізі проведеного ана-
лізу предметом була саме екологічна інфор-
мація, варто відзначити що у відповідност і 
до п оложень ч. 2 ст. 50 Конституції України 

9 Право на доступ до публічної інформації 
гарантується: обов’язком розпорядників ін-
фор мації надавати та оприлюднювати ін фор-
мацію, крім випадків, передбачених за коном; 
визначенням розпорядником інфор ма ції 
спеціальних структурних підрозділів або 
по садових осіб, які організовують у вста-
нов леному порядку доступ до публічної ін-
формації, якою він володіє; максимальним 
спро щенням процедури подання запиту та 
отримання інформації; доступом до засідань 
колегіальних суб’єктів владних повноважень, 
крім випадків, передбачених законодавством; 
здійсненням парламентського, громадського 
та державного контролю за дотриманням 
прав на доступ до публічної інформації; 
юридичною відповідальністю за порушення 
законодавства про доступ до публічної ін-
формації. (ст.3 Закону).

10 В зв’язку з прийняттям цього Закону, питання 
щодо оформлення, подання та отримання від-
повідей на запити виключено з положень Закону 
України «Про інформацію». 
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кожном у гарантується право вільного доступ у 
до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а та-
кож право на її поширення. Така інформація 
ніким не може бути засекречена.

Відповідно до статті 25 Закону України 
«Про охорону навколишнього природного 
середовища»11 інформація про стан навко-
лишнього природного середовища (еколо-
гічна інформація) – це будь-яка інформація 
в письмові й, аудіовізуальній, електронній чи 
інші й матеріальній формі про:

 – стан навколишнього природного середо-
вища чи його об’єктів – землі, вод, надр, 
атмосферного повітря, рослинного і тва-
ринного світу та рівні їх заб руднення;

 – біологічне різноманіття і його компонен-
ти, включаючи генетично видозмінені 
організми та їх взаємодію із об’єктами 
навколишнього природного середовища;

 – джерела, фактори, матеріали, речовин и, 
продукцію, енергію, фізичн і фактори 
(шум, вібрацію, електромагнітне вип-
ромінювання, радіацію), які вплива-
ють або можуть вплинути на стан нав-
колишнього природно го середовища та 
здоров’я людей;

 – загрозу виникнення і причини надзви-
чайних екологічних ситуацій, резуль-
тати ліквідації цих явищ, рекомендації 
щодо заходів, спрямованих на зменшен-
ня їх негативного впливу на природні 
об’єкти та здоров’я людей;

 – екологічні прогнози, плани і програми, 
заходи, в тому числі адміністративн і, 
державну екологічну політику, зако-
нодавство про охорону навколишньог о 
природного середовища;

 – витрати, пов’язані із здійсненням при-
родоохоронних заходів за рахунок фон-
дів охорони навколишнього природно-
го середовища, інших джерел фінансу-
вання, економічний аналіз, проведений 
у процесі прийняття рішень з питань, 
що стосуються довкілля.

11 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=1264-12

Частина 2 ст. 25 вищезгаданого Закону визна-
чає, що основними джерелами такої інформа-
ції є дані моніторингу довкілля, кадастрів при-
родних ресурсів, реєстри, автоматизовані бази 
даних, архіви, а також довідки, що видаються 
уповноваженими на те органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями, окремими по-
садовими особами.

Згідно положень п. 3 ст. 1 Конвенції про доступ 
до інформації, участь громадськості у проце-
сі прийняття рішень та доступ до правосуддя 
з питань, що стосуються довкілля, екологіч-
на інформація означає будь-яку інформацію 
в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи 
будь-якій іншій матеріальній формі про: а) 
стан складових навколишнього середовища, 
таких як повітря й атмосфера, вода, ґрунт, зем-
ля, ландшафт і природні об’єкти, біологічне 
різноманіття та його компоненти, включаю-
чи генетично змінені організми, та взаємодію 
між цими складовими; b) фактори, такі як ре-
човини, енергія, шум і випромінювання, а та-
кож діяльність або заходи, включаючи адміні-
стративні заходи, угоди в галузі навколишньо-
го середовища, політику, законодавство, плани 
і програми, що впливають або можуть впли-
вати на складові навколишнього середовища, 
зазначені вище в підпункті a) і аналіз затрат 
і результатів та інший економічний аналіз та 
припущення, використані в процесі прийнят-
тя рішень з питань, що стосуються навколиш-
нього середовища; стан здоров’я та безпеки лю-
дей, умови життя людей, стан об’єктів культу-
ри і споруд тією мірою, якою на них впливає 
або може вплинути стан складових навколиш-
нього середовища або через ці складові, фак-
тори, діяльність або заходи, зазначені вище в 
підпункті b).

Згідно п. 1 ст. 4 Оргуської конвенції, кожна 
із Сторін гарантує, що за умов виконання на-
ступни х пунктів цієї Статті державні органи 
у відповідь на запит про надання екологічної 
інформації надаватимуть громадськості таку 
інформацію в рамках національного законо-
давства; включаючи, за наявності запиту і у 
відповідності до підпункту b) нижче, копії 
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фактичних документів, які містять або охо-
плюють таку інформацію: a) без необхідності 
формулювати свою зацікавленість; b) у фор-
мі, відповідно до запиту, якщо тільки: i) дер-
жавний орган не має підстав надати її в іншій 
формі, причому повинні бути вказані причини, 
що виправдовують надання інформації саме в 
такій формі; або ii) інформація вже не була на-
дана громадськості в іншій формі.

Відтак, поряд з цим, порядок надання інфор-
мації на інформаційний запит в частині еко-
логічної інформації регулюється і наступни-
ми нормативно-правовими актами: Законом 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища»; Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середо-
вища України «Про затвердження Положення 
про порядок надання екологічної інформації»12 
№ 169 від 18.12.2003 року.

Зокрема, відповідно до п. «е» ч. 1 ст. 9 Закону 
України «Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» кожен громадянин України 
має право на вільний доступ до інформації про 
стан навколишнього природного середовища 
(екологічна інформація) та вільне отримання, 
використання, поширення та зберігання такої 
інформації, за винятком обмежень, встановле-
них законом.

Згідно пункту 3 Положення про порядок на-
дання екологічної інформації, затвердженого 
Наказом Міністерства охорони навколишньог о 
природного середовища України № 169 від 
18.12.2003 року, надання екологічної інформа-
ції центральними органами виконавчої влади 
та їх органами на місцях здійснюється з метою 
реалізації права громадян, їх об’єднань, держав-
них органів та юридичних осіб на інформаці ю 
(надалі – запитувачів) шляхом безпосередньог о 
доведення її запитувачам за їх запитом.

Відзначимо і низку нормативно-правових ак-
тів, окремі положення яких регулюють право-
відносини щодо отримання певного виду еко-
логічної інформації.

12 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=z0156-04

Так, п. б ст. 14 Закон України «Про відходи»13 
гарантує кожному одержання в установлено-
му порядку повної та достовірної інформації 
про безпеку об’єктів поводження з відходами 
як тих, що експлуатуються, так і тих, будівни-
цтво яких планується.

Згідно положень ст. 10 Закону України «Про 
використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку»14 громадяни та їх об’єднання ма-
ють право на запит та одержання від відпо-
відних підприємств, установ та організацій 
у межа х їх компетенції повної та достовірної 
інформації щодо безпеки ядерної установки 
чи об’єкта, призначеного для поводження з 
радіоактивним и відходами, будівництво яких 
планується або здійснюється, та тих, що екс-
плуатуються або знімаються з експлуатації, за 
винятком відомостей, що становлять держав-
ну таємниц ю. Громадяни мають право отриму-
вати інформацію від установ державної систе-
ми контро лю за радіаційною обстановкою на 
території України про рівні радіаційного ви-
промінювання на території України, в місця х 
їх проживанн я чи роботи. За відмову в наданн і 
такої інформації, умисне перекрученн я або 
приховування об’єктивних даних з питань, 
пов’язаних з безпекою під час використання 
ядерної енергії, посадові особи підприємств, 
установ та організацій, об’єднань громадян і 
засобів масової інформації несуть відповідаль-
ність згідно з законодавством.

Пункт 10 статті 44 Водного кодексу України15 
закріплює за водокористувачами обов’язок 
щодо надання необхідної інформації громад-
ським інспекторам з охорони навколишнього 
природного середовища.

Частина 4 статті 54 Лісового кодексу України16 
визначає, що громадяни та юридичні особи 

13 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=187%2F98-%E2%F0

14 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=39%2F95-%E2%F0

15 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/
laws/main.cgi?nreg=213%2F95-
%E2%F0&p=1307354965897500

16 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=3852-12&p=1307354965897500
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мають право на отримання у встановленому 
законодавством порядку інформації про облік 
лісів. Таке ж право закріплено за громадськи-
ми природоохоронними організаціями (п. 2 
ч. 1 ст. 96 Лісового кодексу України).

Витребування екологічної інформації за запи-
том залишається одним з найбільш поширени х 
способів отримання інформації, що і зумови-
ло проведення даного аналізу.

Закон України «Про доступ до публічної ін-
формації» окреслює поняття запитувача та 
розпорядника інформації.

Так, під запитувачами інформації Закон ро-
зуміє фізичних, юридичних осіб, об’єднання 
громадян без статусу юридичної особи, крім 
суб’єктів владних повноважень. (ст. 12 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»).

Розпорядниками інформації Законом (ст. 13) 
визнаються: 

1) суб’єкти владних повноважень - органи 
державної влади, інші державні органи, 
органи місцевого самоврядування, органи 
влади Автономної Республіки Крим, інші 
суб’єкти, що здійснюють владні управлін-
ські функції відповідно до законодавства 
та рішення яких є обов’язковими для ви-
конання;

2) юридичні особи, що фінансуються з дер-
жавного, місцевих бюджетів, бюджету 
Автономної Республіки Крим, - стосовно 
інформації щодо використання бюджет-
них коштів; 

3) особи, якщо вони виконують делегован і 
повноваження суб’єктів владних повно-
важень згідно із законом чи договором, 
включаючи надання освітніх, оздоровчи х, 
соціаль них або інших державних послуг, – 
стосовно інформації, пов’язаної з виконан-
ням їхніх обов’язків;

4) суб’єкти господарювання, які займають до-
мінуюче становище на ринку або наділен і 
спеціальними чи виключними правами, 
або є природними монополіями, – стосов-
но інформації щодо умов постачання то-
варів, послуг та цін на них.

У частині, що стосується екологічної інфор-
мації, то розпорядниками такої визнаються і 
суб’єкти господарювання. (ч. 2 ст. 13 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації»).

В Законі України «Про інформацію» з редак-
ції до 13 січня 2011 року (ст. 32 Закону) було 
виділено дві категорії інформаційних запитів:

 – запит щодо доступу до офіційних до-
кументів як звернення з вимогою про 
н адання можливості ознайомлення з 
офіційними документами;

 – запит щодо надання письмової або усної 
інформації як звернення з вимогою 
н адати письмову або усну інформаці ю 
про діяльність органів законодавчої, 
в иконавчої та судової влади України, їх 
посадових осіб з окремих питань.

Частиною 1 статті 32 Закону України «Про ін-
формацію» встановлену письмову форму по-
дання інформаційного запиту щодо доступу 
до офіційних документів17. Ч. 5 ст. 32 Закону 
України «Про інформацію» визначала, що у 
запиті повинно бути зазначено прізвище, iм’я 
та по батькові запитувача, документ, письмо-
ва або усна інформація, що його цікавить, та 
адреса, за якою він бажає одержати відповідь.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про дос-
туп до публічної інформації» запит на інфор-
мацію – це прохання особи до розпорядника 
інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. Запитувач має 
право звернутися до розпорядника інформа-
ції із запитом на інформацію незалежно від 
того, стосується ця інформація його особис-
то чи ні, без пояснення причини подання за-
питу. Запит на інформацію може бути індиві-
дуальним або колективним. Запити можуть 
подаватися в усній, письмовій чи іншій фор-
мі (поштою, факсом, телефоном, електронною 
поштою) на вибір запитувача. 

У частині 4 закону України «Про доступ до пуб-
лічної інформації» визначено, що письмовий 

17 П.3.2 Положення про порядок надання еко-
логічної інформації встановлює, що запит 
подається як у письмовій, так і в електронній 
формі.
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запит подається в довільній формі, втім ч. 5 
визначає обов’язкові реквізити, які мають міс-
титися у запиті, зокрема:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову 

адресу або адресу електронної пошти, а та-
кож номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, 
реквізити чи зміст документа, щодо яко-
го зроблено запит, якщо запитувачу це ві-
домо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в 
письмовій формі.

Зауважимо, що відповідно до пункту а) стат-
ті 4 Оргуської конвенції Кожна зі Сторін гаран-
тує, що державні органи у відповідь на запи т 
про надання екологічної інформації надавати-
муть громадськості таку інформацію у рамках 
національного законодавства; включаючи, за 
наявності запиту і відповідно до підпункту б) 
нижче, копії фактичних документів, які містять 
або охоплюють таку інформацію без потреби 
формулювати свою зацікавленість.

Відповідно до пункту б) статті 4 Оргуської кон-
венції державні органи у відповідь на запи т про 
надання екологічної інформації надаватимуть 
громадськості таку інформацію у формі відпо-
відно до запиту, якщо тільки державний орган 
не має підстав надати її в іншій формі, причому 
повинні бути вказані причини, що виправдо-
вують надання інформації саме в такій формі.

Пункт 3.4. Положення про порядок надання 
екологічної інформації визначає, що органи 
державної влади та їх органи на місцях, які 
мають екологічну інформацію, надають запи-
тувану інформацію у запитуваній формі при 
її наявності, а при її відсутності – в іншій на-
явній формі з роз’ясненням причин надання 
інформації у такій формі.

Наголосимо, що розгляд запиту здійснюється 
безоплатно. Згідно положень статті 21 Закону 
України «Про звернення громадян» органи 
державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації незалеж-
но від форм власності, об’єднання громадян, 
посадові особи розглядають звернення грома-
дян, не стягуючи плати.

Втім, згідно пункту 8 статті 4 Оргуської кон-
венції кожна із Сторін може дозволити сво-
їм державним органам стягувати плату за ін-
формацію, що надається, за умов, якщо така 
плата не перевищує поміркованого рівня. 
Державні органи, які мають намір стягувати 
плату за інформацію, повідомляють подавце-
ві запиту про відповідні тарифи розцінок, за 
якими може стягуватися плата із зазначен-
ням обставин, що передбачають сплату або 
звільнення від неї, та умов, коли інформація 
може надаватися за умови попередньої опла-
ти такого збору. 

Згідно положень статті 36 Закону України 
«Про інформацію» порядок оплати копій за-
питуваних документів встановлюється держав-
ними установами. Кабінет Міністрів України 
або інші державні установи визначають поря-
док і розмір оплати робіт по збиранню, пошу-
ку, підготовці, створенню і наданню запиту-
ваної письмової інформації, який не повинен 
перевищувати реальних витрат, пов’язаних з 
виконанням запитів.

Положення частини 1 статті 21 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» також 
визначають, що інформація на запит надаєть-
ся безкоштовно.

Втім, у разі якщо задоволення запиту на 
і нформацію передбачає виготовлення копій до-
кументів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач 
зобов’язаний відшкодувати фактичн і вит рати на 
копіювання та друк. Розмір фактичних вит рат 
визначається відповідним розпорядником на 
копіювання та друк в межа х гранични х норм, 
встановлених Кабінетом Міністрів України. У 
разі, якщо розпорядник інформації не встано-
вив розміру плати за копіювання або друк, ін-
формація надається безкоштовно.

Відтак, суб’єкт, на розгляді якого знаходить-
ся інформаційний запит, уповноважений про-
сити оплатити надання письмової інформації. 
Щоправда, як бачимо, така оплата можлив а 
лише в разі встановленого порядку оплати ко-
пій державними установами.

Наголосимо, що положення Конституції України, 
Оргуської конвенції, законів України «Про 
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інформацію» (в редакції до 13.01.2011 року), 
«Про звернення громадян», закріплюючи пра-
во на отримання інформації, не містять жодних 
обмежень щодо кількості (обсягів) запитува-
ної інформації, в т.ч. і переліку питань, пору-
шених у запиті. 

У цьому контексті очевидно спірним видається 
п. 3.2 згадуваного вище Положення про поря-
док надання екологічної інформації, закріпле-
ний Наказом Мінприроди, у пункті 3.2. Згідно 
його положень «запит про надання екологіч-
ної інформації може не містити аргументації 
щодо зацікавленості запитувача та подається у 
письмовій чи електронній формі. У запиті ви-
значають не більше трьох питань з однієї еко-
логічної проблеми. Запит бажано надсилати 
рекомендованим листом з повідомленням про 
вручення, оскільки квитанція та повідомлен-
ня можуть бути необхідні в разі виникнення 
потреби оскарження порушених прав у суді.»18

Щодо питання строків розгляду запитів про на-
дання екологічної інформації, то варто відзна-
чити, що у відповідності до ч. 2 ст. 4 Оргуської 
конвенції екологічна інформація надається в 
максимально стислі строки, але не пізніше од-
ного місяця після подання заяви, якщо тільк и 
обсяги та складність відповідної інформації не 
виправдовують продовження цього терміну до 
двох місяців після подання заяви. Подавця зая-
ви інформують про будь-яке продовження стро-
ків і про причини, які є підставою для цього.19

18 Питання відповідності норми даного пункту 
Положення про порядок надання екологічної 
інформації в частині обмеження кількості питань 
у запиті чинному національному законодавству 
України буде викладено у розділі 2 Звіту.

19 Згідно пункту 5 статті 4 Оргуської конвенції у 
тих випадках, коли державний орган не має у 
своєму розпорядженні екологічної інформації, 
яка міститься у запиті, цей державний о рган в 
максимально стислий строк інформує подавця 
запиту про державний орган, до якого, як він 
вважає, можна звернутися із запитом про 
надання відповідної інформації або передає 
цей запит такому органу та належним чином 
повідомляє про це подавця запиту. 

 Згідно статті 7 Закону України «Про зверненн я 
громадян», якщо питання, порушені в одер-
жаному органом державної влади, місцевог о 

Положення ст. 33 Закону України «Про інфор-
мацію» в редакції до 13.01.2011 року виз начали, 
що термін вивчення запиту на предмет можли-
вості його задоволення не повинен перевищу-
вати десяти календарних днів. Протягом вка-
заного терміну державна установа письмово 
доводить до відома запитувача, що його запит 
буде задоволено або що запитуваний документ 
не підлягає наданню для ознайомлення. 

Задоволення запиту здійснювалося протяго м 
місяця, якщо інше не передбачено законом. 
Аналогічний термін розгляду було встановлено i 
щодо запиту про надання письмової інформації.

Згідно положень ст. 20 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» розпорядник 
інформації має надати відповідь на запит на ін-
формацію не пізніше п’яти робочих днів з дня 
отримання запиту. У разі якщо запит на інфор-
мацію стосується інформації, необхідної для 
захисту життя чи свободи особи, щодо стан у 
довкілля, якості харчових продукті в і пред-
метів 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. 

Новоприйнятий закон (ч. 4 ст. 20) визначає, 
що у разі, якщо запит стосується надання ве-
ликого обсягу інформації або потребує пошу-
ку інформації серед значної кількості дани х, 
розпорядни к інформації може продовжити 
строк розгляду запиту до 20 робочих днів з об-
ґрунтуванням такого продовження. 

Про таке продовження строку розпорядник ін-
формації зобов’язаний повідомити запитувача 

самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власност і, 
об’єднаннями громадян або посадовими особами 
зверненні, не входять до їх повноважень, воно в 
термін не більше п’яти днів пересилається ними 
за належністю відповідному органу чи посадовій 
особі, про що повідомляєтьс я громадянину, 
який подав звернення; у разі якщо звернення 
не містить даних, необхідних для прийняття 
обґрунтованого рішення органом чи посадовою 
особою, воно в той же термін повертається 
громадянину з відповідними роз’ясненнями.
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в письмовій формі не пізніше п’яти робочих 
днів з дня отримання запиту. 

Згідно пункту 3.3. Положення про порядок 
надання екологічної інформації у відповідь 
на запит запитувачам надається адекватна та 
достовірна екологічна інформація.

Ч. 1 ст. 34 згаданого Закону визначала, що від-
мова в задоволенні запиту доводиться до відома 
запитувача у письмовій формі з роз’ясненням 
порядку оскарження прийнятого рішення. 

Закон встановлював і чіткий перелік даних, 
які мали бути викладені у відмові, а саме: по-
садову особу державної установи, яка відмов-
ляє у задоволенні запиту, дату відмови та мо-
тивовану підставу відмови.

Закону України «Про інформацію» в редакції 
до 13.01.2011 року визначав і таке поняття як 
відстрочка задоволення запиту. Така відстроч-
ка допускалася в разі, якщо запитуваний доку-
мент не може бути наданий для ознайомлен-
ня у місячний термін. 

Повідомлення про відстрочку також мало дово-
дитися до відома запитувача у письмовій формі 
з роз’ясненням порядку оскарження прийня-
того рішення. Зокрема в такому повідомлен-
ні мала міститися інформація щодо посадової 
особи державної установи, яка відмовля є у за-
доволенні запиту у визначений місячний тер-
мін, дати надсилання або видачі повідомлен-
ня про відстрочку, причин, з яких запитуваний 
документ не може бути видано у встановлений 
цим Законом термін; терміну, у який буде за-
доволено запит. 

Зазначимо, що відмова та відстрочка задово-
лення запиту щодо надання письмової інфор-
мації здійснювалася в аналогічному порядку.

Щодо відмови в наданні інформації на запит, 
то в даному питанні слід розглянути наступ-
ні моменти.

Фактично, підставами для відмови, які були 
предметом аналізу в рамках підготовки даног о 
звіту випливали з положень Оргуської кон-
венції, Закону України «Про звернення гро-
мадян», Закону Укарїни «Про інформацію», 

Положення про порядок надання екологічно ї 
інформації.20

Згідно положень ч. 6 ст. 5, ст. 8 Закону України 
«Про звернення громадян» такими підставами 
є недотримання встановлених законом вимо г 
щодо форми; анонімність звернення; повтор-
ність звернення до одного і того ж органу від 
одного і того ж громадянина з одног о і того ж 
питання, якщо перше вирішено по суті; недієз-
датність автора звернення, якщо така виз нана 
судом.

Крім того, у ч. 4 ст. 4 Оргуської конвенції 
зазна чено, що у запиті про надання екологіч-
ної інфор мації може бути відмовлено, якщо її 
оприлюднення може негативно вплинути на:
a) конфіденційність діяльності державних 

о рганів у випадках, коли така конфіден-
ційність передбачається національним 
з аконодавством;

b) міжнародні стосунки, національну оборо-
ну або державну безпеку;

c) відправлення правосуддя, можливість для 
осіб бути відданими під справедливий су-
довий розгляд або спроможність державни х 
органів проводити розслідування кримі-
нального чи дисциплінарного характеру;

d) конфіденційність комерційної та промисло-
вої інформації у випадках, коли така конфі-
денційність охороняється законом з метою 
захисту законних економічних інтересів. В 
цьому контексті інформація про викид и, 
яка стосується охорони нав колишнього 
середовища, підлягає оприлюдненню;

e) права інтелектуальної власності;
f) конфіденційність особистих даних і/чи ар-

хівів, що стосуються фізичної особи, коли 
ця особа не дала громадськості згод и на 
оприлюднення такої інформації згідн о з по-
ложеннями національного законодавства;

g) інтереси третьої сторони, яка надала ін-
формацію, якщо ця сторона не зв’язана зо-
бов’язаннями поступати належним чином, 

20 Окремі, найбільш поширені підстави для від мови 
у задоволенні інформаційних запитів, будуть 
детально розглянуті на конкретних прикладах у 
розділі 2.
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або якщо на цю сторону не може бути по-
кладено такого зобов’язання, і в тих випад-
ках, коли ця сторона не дає згоди на опри-
люднення відповідного матеріалу; або

h) навколишнє середовище, на яке поширю-
ється така інформація, наприклад місця 
розмноження рідкісних видів.

Втім, зауважимо, що згідно п. 6 ст. 4 Оргуської 
конвенції кожна із Сторін гарантує, що у випад-
ка х, коли інформація, що не підлягає опри-
людненню згідно з пунктами 3 і 4, може бути 
відок ремлена від решти інформації без шкод и 
для конфіденційності інформації, яка не п ідлягає 
оприлюдненню, державні органи надаватимуть 
цю решту екологічної інформації. Відтак, в кож-
ному конкретному випадку в разі підтвердженн я 
факту конфіденційності інформації необхідно 
встановлювати реальну можливість такого від-
окремлення для часткового задоволення запит у 
та забезпечення права на інформацію.

Стаття 6 Закону України «Про доступ до пуб-
лічної інформації» визначає перелік інформаці ї 
з обмеженим доступом, відносячи до тако ї: 
конфіденційну інформацію, таємну інформа-
цію, службову інформацію.21

Обмеження доступу до інформації здійсню-
ється відповідно до Закону при дотриманні 
сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної без-

пеки, територіальної цілісності або гро-
мадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я н аселення, для захисту репута-
ції або прав інших людей, для запобіганн я 
розголошенн ю інформації, одержаної кон-
фіденційно, або для підтримання автори-
тету і неупередженості правосуддя; 

21 Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 6 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» інфор-
мація з обмеженим доступом має надава тися 
розпорядником інформації, якщо він право мір-
но оприлюднив її раніше, а також інформація з 
обмеженим доступом має надаватися розпоряд-
ником інформації, якщо немає законних підстав 
для обмеження у доступі до такої інформації, які 
існували раніше. 

2) розголошення інформації може завдати іс-
тотної шкоди цим інтересам; 

3) шкода від оприлюднення такої інформа-
ції переважає суспільний інтерес в її отри-
манні.

Згідно ст. 7 закону України «Про доступ до 
пуб лічної інформації» не може бути віднесе-
на до конфіденційної інформація, зазначен а в 
частині першій і другій статті 13 цього Закону, 
а саме:
1) інформація про стан довкілля;
2) інформація про якість харчових продук-

тів і предметів побуту; 
3) інформація про аварії, катастрофи, небез-

печні природні явища та інші надзвичайн і 
події, що сталися або можуть статися і за-
грожують здоров’ю та безпеці громадян; 

4) інша інформація, що становить суспіль-
ний інтерес (суспільно необхідна інфор-
мація).

Стаття 37 Закону України «Про інформацію» 
в редакції до 13.01.2011 року також визначал а 
документи та інформацію, що не підлягають 
наданню для ознайомлення за запитами.

Зокрема, не підлягали обов’язковому наданню 
для ознайомлення за запитами офіційні доку-
менти, які містять у собi: 

 – інформацію, визнану у встановленому 
порядку державною таємницею; 

 – інформацію про оперативну i слідчу ро-
боту органів прокуратури, МВС, СБУ, 
роботу органів дізнання та суду у тих 
випадках, коли її розголошення може 
заш кодити оперативним заходам, розслі-
дуванню чи дізнанню, порушити право 
людини на справедливий та об’єктивний 
судовий розгляд її справи, створити 
заг розу життю або здоров’ю будь-якої 
особи;

 – інформацію, що стосується особистого 
життя громадян; 

 – документи, що становлять внутріш-
ньовідомчу службову кореспонденцію 
(д оповідні записки, переписка між під-
розділами та інше), якщо вони пов’язані 
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з розробкою напряму діяльності уста-
нови, процесом прийняття рішень i пе-
редують їх прийняттю; 

 – інформацію, що не підлягає розголо-
шенню згідно з іншими законодавчими 
або нормативними актами. Установа, до 
якої звернуто запит, може не надавати 
для ознайомлення документ, якщо він 
містить інформацію, яка не підляга є 
розголошенню на підставі норматив-
ного акта іншої державної установи, а 
та державна установа, яка розглядає за-
пит, не має права вирішувати питання 
щодо її розсекречення; 

 – інформацію фінансових установ, під-
готовлену для контрольно-фінансових 
відомств.

Закон України «Про доступ до публічної інфор-
мації» у ст. 22 також визначає порядок відмов и 
та відстрочки в задоволенні запиту на інформа-
цію, який дещо відрізняється від попереднього.

Зокрема, розпорядник інформації має пра-
во відмовити в задоволенні запиту в таких 
в ипадках: 
1) розпорядник інформації не володіє і не 

зобов’язаний відповідно до його компетен-
ції, передбаченої законодавством, володіти 
інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до 
категорії інформації з обмеженим досту-
пом відповідно до частини другої статті 6 
цього Закону;22

3) особа, яка подала запит на інформацію, 
не оплатила передбачені статтею 21 цього 
Закону фактичні витрати, пов’язані з ко-
піюванням або друком; 

4) не дотримано вимог до запиту на інфор-
мацію. 

Відзначимо, що з вступом у дію нового Закону 
чітко виписано, що відповідь розпорядник а 
і нформації про те, що інформація може бути 
одержана запитувачем із загальнодоступ-
них джерел, або відповідь не по суті запиту 

22 Як нами зазначалося вище дане обмеження до 
екологічної інформації застосовуватися не може.

вважається неправомірною відмовою в надан-
ні інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 22 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» у відмові в за-
доволенні запиту на інформацію має бути за-
значено: прізвище, ім’я, по батькові та посаду 
особи, відповідальної за розгляд запиту роз-
порядником інформації; дату відмови; моти-
вовану підставу відмови; порядок оскарженн я 
відмови; підпис.

Щодо відстрочки в задоволенні запиту на ін-
формацію, то така допускається в разі, якщо 
запитувана інформація не може бути надана 
для ознайомлення в передбачені цим Законом 
строки у разі настання обставин неперебор-
ної сили. Рішення про відстрочку доводить-
ся до відома запитувача у письмовій формі з 
роз’ясненням порядку оскарження прийня-
того рішення. 

У рішенні про відстрочку в задоволенні запит у 
на інформацію має бути зазначено: прізвище, 
ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної 
за розгляд запиту розпорядником інформації; 
дату надсилання або вручення повідом лення 
про відстрочку; причини, у зв’язку з якими за-
пит на інформацію не може бути задоволений 
у встановлений цим Законом строк; строк, у 
який буде задоволено запит; підпис.

Стаття 35 Закону України «Про інформацію» 
в редакції від 13.01.2011 року визначала поря-
док оскарження відмови і відстрочки задово-
лення інформаційного запиту щодо надання 
офіційних документів.23

Зокрема, у разі відмови в наданні документа 
для ознайомлення або відстрочки задоволення 
запиту запитувач має право оскаржити відмову 
або відстрочку до органу вищого рiвня. Якщо 
на скаргу, подану до органу вищого рiвня, да-
ється негативна вiдповiдь, запитувач має пра-
во оскаржити цю вiдмову до суду.

Відзначимо, що порядок, визначений законом, 
в частині оскарження рішення про відмову чи 

23 Оскарження відмови i відстрочки задоволення 
запиту щодо надання письмової інформації 
здійснюється в аналогічному порядку. 
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відстрочку першочергово до орган у вищог о 
рівня, а згодом до суду, не є імперативним. 
Так, у рішенні Конституційного Суду України  
у справі щодо офіційного тлумачення ста-
тей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про ін-
формацію» та статті 12 Закону України «Про 
прокуратуру» (справа К. Г. Устименка) від 
30.10.1997 року 24 вказано, що не можна ро-
зуміти як вимогу обов’язкового оскаржен-
ня протиправних дій посадових осіб спочат-
ку до органів вищого рівня, а потім – до суду. 
Безпосереднє звернення до суду є конститу-
ційним правом кожного.

Відтак, логічним є те, що ч. 1 ст. 23 Закону 
України «Про доступ до публічної інформа-
ції» визначає, що рішення, дії чи бездіяль-
ність розпорядників інформації можуть бути 
оскаржені до керівника розпорядника, вищог о 
о ргану або суду. 

24 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=v005p710-97

Запитувач має право оскаржити: 
 – відмову в задоволенні запиту на інфор-
мацію; 

 – відстрочку задоволення запиту на 
і нформацію; 

 – ненадання відповіді на запит на інфор-
мацію; 

 – надання недостовірної або неповної 
і нформації; 

 – несвоєчасне надання інформації; 
 – невиконання розпорядниками обов’язку 
оприлюднювати інформацію відповід-
но до статті 15 цього Закону; 

 – інші рішення, дії чи бездіяльність роз-
порядників.
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Ðîçä³ë 2. 

ÀÍÀË²Ç ÑÒÀÍÓ ²ÍÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ ² 
ØËßÕÎ Ì ÍÀÄÀÍÍß Â²ÄÏÎÂ²ÄÅÉ 

ÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍ² Ç ÀÏÈÒÈ

Предметом дослідження МБО «Екологія-Право-
Людина» в ході виконання аналізу були інфор-
маційні запити, підготовлені та надіслані орга-
нізацією в органи державної влади, місцевого 
самоврядування, за період з січня 2009 року по 
січень 2011 року, та відповіді на них. 

Одразу зазначимо, що беручи до уваги, що за-
конодавець не встановлював вимог щодо фор-
ми чи примірного взірця запиту на отримання 
інформації, а лише закріпив обов’язкові рек-
візити такого на законодавчому рівні, описан і 
у першій частині звіту, у ході проведеного 
аналізу безпосередньо самих запитів робота 
проводилася за двома критеріями: відповід-
ність необхідних реквізитів у інформаційно-
му запиті законодавчо встановленим та чіт-
кість і зрозумілість сформульованих запи-
тань у запиті. 

Фактично, аналітична робота в цій частині 
була спрямована на виявлення зв’язку між 
чіткістю формулювання прохальної частин и 
інформаційного запиту та повнотою інфор-
мації, наданої розпорядником інформації на 
такий запит.

Щодо критеріїв, за якими аналізувалися від-
повіді розпорядників інформації на запити, 
то останні виведені на основі вимог законо-
давства України та зводилися до наступних:
• своєчасність надання інформації, в разі на-
дання такої;

• достовірність інформації;
• повнота інформації;
• обгрунтованність відмови у наданні інфор-
мації.

Формальні вимоги до запиту

В цілому ЕПЛ опрацьовано 208 інформацій-
них запитів, поданих організацією в період з 
січня 2009 року по січень 2011 року. Серед та-
ких документів, запитів, які б не відповідали 
вимогам статті 32 Закону України «Про інфор-
мацію» в редакції закону до 13.01.2011 року, 
статті 5 Закону України «Про звернення гро-
мадян», не виявлено.

Зауважимо, що в контексті надання екологіч-
ної інформації, доволі поширеною є ситуація, 
коли владними органами до уваги берутьс я 
окремі норми Положення про порядок на-
дання екологічної інформації, затвердженог о 
Наказом Міністерства охорони навколишньо-
го природного середовища України № 169 від 
18.12.2003 року.

Так, у відповідності до п. 3.2 згадуваного вище 
Положення «запит про надання екологічної 
і нформації може не містити аргументації щодо 
зацікавленості запитувача та подається у пись-
мовій чи електронній формі. У запиті визна-
чають не більше трьох питань з однієї еко-
логічної проблеми. Запит бажано надсилати 
р екомендованим листом з повідомленням про 
вручення, оскільки квитанція та повідомленн я 
можуть бути необхідні в разі виникнення пот-
реби оскарження порушених прав у суді».

Додатком №1 до Наказу Міністерства охоро-
ни навколишнього природного середовища 
України № 169 від 18.12.2003 року затвердже-
но зразок запиту на екологічну інформацію.

Зважаючи на невідповідність положень зразка 
законам України та міжнародним договорам, 
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організація, випрацювала позицію щодо даної 
ситуації, перевірену та підтверджену судом.

Так, Окружний адміністративний суд м. Києва 
виніс рішення у справі про визнання неза-
конним та скасування пунктів 3.2. та 3.6. 
Положення про порядок надання екологічної 
інформації, затвердженої Наказом Мінприроди 
від 18 грудня 2003 року № 1691 у якому зазна-
чив, що «за результатами перевірки оскаржу-
ваного наказу щодо відповідності Конституції 
та законам України суд дійшов висновку, що 
пункт 3.2. Положення, затверджуваного оскар-
жуваним Наказом, у частині слів «У запиті 
виз начають не більше трьох питань з однієї 
екологічної проблеми» є незаконним.

Частиною 2 статі 50 Конституції України кож-
ному гарантується право вільного доступу до 
інформації про стан довкілля, про якість хар-
чових продуктів і предметів побуту, а також 
право на її поширення. Така інформація не 
може бути засекречена.

Законом України від 06 липня 1999 року № 832-
XIV «Про ратифікацію Конвенції про доступ 
до інформації, участь громадськості в процес і 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля» ратифіковано 
однойменну Конвенцію (далі - Оргуська кон-
венція), метою якої є сприяння захисту права 
кожної людини нинішнього і прийдешніх поко-
лінь жити в навколишньому середовищі, спри-
ятливому для її здоров’я та добробут у, гаран-
тування кожною із її сторін права на доступ до 
інформації, на участь громадськості в процесі 
прийняття рішень і на доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються навколишнього серед-
овища, відповідно до положень цієї Конвенції. 

Частина 1 статті 4 Оргуської конвенції визна-
чає, що кожна зі Сторін гарантує, що державні 
органи у відповідь на запит про надання еколо-
гічної інформації надаватимуть громадськості 
таку інформацію у рамках національного за-
конодавства; включаючи, за наявност і запи-
ту і відповідно до підпункту б) нижче, копії 

1 http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/ 10414021

фактичних документів, які містять або охо-
плюють таку інформацію: 
а) без потреби формулювати свою зацікав-
леність; 

б) у формі, відповідно до запиту, якщо тільки: 
 – державний орган не має підстав надати 
її в іншій формі, причому повинні бути 
вказані причини, що виправдовують на-
дання інформації саме в такій формі; або 

 – інформація вже не була надана громад-
ськості в іншій формі. 

Законом України «Про інформацію» закріп-
лено право громадян України на інформацію, 
закладено правові основи інформаційної ді-
яльності. 

Відповідно до статті 1 цього Закону під інфор-
мацією розуміють документовані або публіч-
но оголошені відомості про події та явища, що 
відбуваються у суспільстві, державі та навко-
лишньому природному середовищі. 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про 
і нформацію» основними принципами інфор-
маційних відносин є гарантованість права на ін-
формацію; відкритість, доступність інформаці ї 
та свобода її обміну; об’єктивність, вірогідність 
інформації; повнота і точність інформаці ї; за-
конність одержання, використання, поширенн я 
та зберігання інформації. 

Положеннями статті 9 названого Закону виз-
начено, що всі громадяни України, юридичн і 
особи і державні органи мають право на ін-
формацію, що передбачає можливість вільного 
одержання, використання, поширення та збері-
гання відомостей, необхідних їм для реалізації 
ними своїх прав, свобод і законних інтере сів, 
здійснення завдань і функцій. Кожному грома-
дянину забезпечується вільний доступ до ін-
формації, яка стосується його особисто, крім 
випадків, передбачених законами України. 

У відповідності до статті 29 Закону України 
«Про інформацію» доступ до відкритої інфор-
мації забезпечується шляхом, зокрема, безпо-
середнього її надання заінтересованим гро-
мадянам, державним органам та юридичним 
особа м. Порядок і умови надання громадя-
нам, державним органам, юридичним особам і 
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представникам громадськості відомостей за за-
питами встановлюються цим Законом або до-
говорами (угодами), якщо надання інформації 
здійснюється на договірній основі. Обмеження 
права на одержання відкритої інформації за-
бороняється законом. 

З огляду на застосування в законодавстві 
України різних термінів «екологічна інфор-
мація», «інформація про стан довкілля» та «ін-
формація про стан навколишнього природног о 
середовища» суд погоджується з доводам и 
представника позивачів про те, що за своїм 
змістом ці терміни є тотожними. 

Аналіз наведених вище правових актів дає під-
стави суду дійти висновку, що встановлення 
відповідачем у пункті 3.2. Положення мож-
ливості визначення особою, що звернулась із 
запитом про надання екологічної інформації, 
не більше трьох питань з однієї екологічної 
проб леми є обмеженням її права на отримання 
такої інформації, що законом забороняється. 

З огляду на це судом не приймаються до ува-
ги доводи відповідача про те, що пункт 3.2 та 
інші приписи Положення не обмежують кіль-
кість запитів особи, зацікавленої в одержанні 
екологічної інформації з більш ніж трьох пи-
тань, оскільки остання не позбавлена права на-
правити одне, два і більше звернень».

Аналогічну позицію висловив і Київський 
апеляційний адміністративний суд. Зокрема, 
суд зазначив, що «даючи правову оцінку об-
ставинам вказаної справи, колегія суддів зва-
жає на наступне.

…Згідно статті 1 Закону України «Про інформа-
цію», під інформацією розуміють документова-
ні або публічно оголошені відомості про події та 
явища, що відбуваються у суспільстві, держа-
ві та навколишньому природному середовищі.

Як вбачається зі статті 5 Закону України «Про 
інформацію», основними принципами інфор-
маційних відносин є гарантованість права на 
інформацію; відкритість, доступність інформа-
ції та свобода її обміну; об’єктивність, вірогід-
ність інформації; повнота і точність інформаці ї; 
законність одержання, використання, поши-
рення та зберігання інформації.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про 
інформацію», кожному громадянину забезпе-
чується вільний доступ до інформації, яка сто-
сується його особисто, крім випадків, встанов-
лених законами України.

Згідно частини 2 статті 50 Конституції України, 
кожному гарантується право вільного доступ у 
до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а та-
кож право на її поширення. Така інформація 
не може бути засекречена.

Із системного аналізу статті 29 Закону України 
«Про інформацію» випливає, що доступ до від-
критої інформації забезпечується шляхом: сис-
тематичної публікації її в офіційних друковани х 
виданнях (бюлетенях, збірниках); поширення 
її засобами масової комунікації; безпосеред-
нього її надання заінтересованим громадянам, 
державним органам, юридичним особам і пред-
ставникам громадськості відомостей за запи-
тами встановлюються цим Законом або дого-
ворами (угодами), якщо надання інформації 
здійснюється на договірній основі. Обмеження 
права на одержання відкритої інформації за-
бороняється законом.

Приймаючи до уваги вищевказані норми дію-
чого законодавства, колегія суддів приходить 
до висновку, що встановлення Міністерством 
охорони навколишнього природного середо-
вища України у пункті 3.2. Положення мож-
ливості визначення особою, що звернулась із 
запитом про надання екологічної інформаці ї, 
не більше трьох питань з однієї екологічної 
проб леми, є обмеженням її права на отримання 
такої інформації, що суперечить нормам чин-
ного законодавства.

А тому суд першої інстанції правомірно не при-
йняв до уваги доводи відповідача про те, що 
пункт 3.2. та інші приписи Положення не об-
межують кількість запитів особи, зацікавленої 
в одержанні екологічної інформації з більш ніж 
трьох питань, оскільки остання не позбавлена 
права направити одне, два і більше звернень…».2

Отже, як бачимо, правильним видається під-
хід щодо аналізу запитів лише на предмет 

2 http://www.reyestr.court.gov.ua/Rview/14356170
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відповідності вимогам статті 32 Закону України 
«Про інформацію» в редакції закону до 
13.01.2011 року, статті 5 Закону України «Про 
звернення громадян».

Зміст запиту
Щодо оцінки запитів з точки зору чіткості та 
зрозумілості сформульованих запитань у запи-
ті, то серед опрацьованого матеріалу виявлено 
19 запитів, формулювання яких, хоч і доз воляло 
надати чітку і вичерпну відповідь, але через 
свою недостатню конкретизацію, ускладни-
ло процес отримання конкретної необхідної 
запитувачу інформації і потяг ло н еобхідність 
надання певних уточнень до запит у (подання 
повторного запиту).

Зокрема, впродовж 2009 року подано 95 ін-
формаційних запитів, з яких 11 містили дещо 
ш ирокі формулювання поставлених перед роз-
порядником інформації питань.

Впродовж 2010 року організацією подано 113 
інформаційних запитів, 8 з яких містили за-
гальні формулювання питань, спрямованих 
на отримання необхідної інформації.

Системний аналіз власних запитів і відпові-
дей на них був дуже корисним для юристів 
організації, оскільки дозволив визначити за-
лежність між чіткістю і конкретністю постав-
лених питань (вимог щодо конкретних доку-
ментів із зазначенням реквізитів) і вірогідністю 

отримання повної і достовірної відповіді (копії 
документа). Така ситуація була обговорена та 
проаналізована. Її аналіз дозволить у майбут-
ньому свідоміше підходити до написання за-
питів, і забезпечити, де можливо,максимальну 
чіткість викладу запиту для швидшого досяг-
нення практичної мети – одержання необхідно ї 
інформації за запитом.

В ході проведеного дослідження в частині по-
ведінки розпорядника інформації при опрацю-
ванні інформаційного запиту у відповідності 
до законодавчих положень, маємо відзначит и, 
що вкрай складним залишається питання на-
дання інформації. Доволі частою впродовж 
дос ліджуваного періоду практикою є ненадан-
ня інформації на запити взагалі.

Так, протягом 2009 року на 95 надісланих орга-
нізацією запитів, отримано лише 69 відповідей.

Протягом 2010 року на 113 надісланих органі-
зацією запитів отримано 82 відповіді.

Беручи до уваги закріплені гарантії щодо 
прав а громадянина на інформацію, описані 
вище, а також зважаючи на відповідальність, 
встановлену законодавцем в першу чергу за 
н енаданн я інформації, а саме в нормах, пе-
редбачених у ст.212-3 КУпАП, п. г ч. 1 ст. 5 
Закону України «Про боротьбу з корупцію» 
від 05 жовтня 1995 року №356/95-ВР (був 
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чинний до 01.01.2011 року), такий низький 
відсото к відповідей не має на нашу думку 
жодних обгрунтованих пояснень.

Актуальним є і питання своєчасності надання 
інформації. Так, впродовж 2009 року відповіді 
на запити надані несвоєчасно у 22 випадках, 
впродовж 2010 року – у 19.

Опрацьовані відповіді, отримані органі-
заціє ю на запити, дають підстави говорит и 
про доволі поширене порушенн я у ін-
формаційній  сфері ,  яке  допускається 
розпорядникам и інформації, а саме на-
дання н еповної інформації.

Зокрема, з 69 отриманих відповідей на запит и 
у 2009 році повну інформацію, включаючи 
і надання інформації на усі питання запиту, 
надан о у 44 випадках, з 82 отриманих відпо-
відей у 2010 році інформацію у повному обся-
зі надан о у 53 випадках.

Аналізуючи отримані відповіді на предмет 
неправомірної відмови в наданні інформації, 
відзначаємо, що відсоток таких відповідей є 
нез начним, зокрема впродовж 2009 року не-
правомірно, на думку організації, відмовлено 
у наданні копій запитуваних документів дві-
чі, впродовж 2010 року – 4 рази.

Втім, незважаючи на доволі незначний відсо-
ток офіційних відмов у наданні інформаці ї, 
таку картину репрезентативною вважати 
не можемо, оскільки в ході опрацюванн я 
і нформації встановлено, що здебільшого роз-
порядник інформації при ненаданні такої не 
вказу є на дійсний факт відмови, а просто не 
викладає у відповіді свою позицію щодо на-
дання певної інформації. Дані випадки, як 
правило, стосуються надання копій відпо-
відних документів. Так, за умови існування 
таких в наявност і, розпорядник зазвичай ін-
формує про такі, однак не надає їх, не моти-
вуючи підстав и таког о рішення.
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Разом з цим, усі випадки відмови в наданні ін-
формації на запити, наведені вище, стосувалис я 
саме ненадання копій запитуваних документів, 
та в тій чи іншій мірі стосувалися положень 
ст. 30 Закону України «Про інформацію» в ре-
дакції Закону до 13.01.2011 року, а саме конфі-
денційності інформації. Зважаючи на це, дані 
випадки необхідно розглянути більш детально.

Насамперед, відзначимо, що організація не по-
діляє правової позиції розпорядників інформа-
ції щодо можливості віднесення документ ів, в 
яких міститься екологічна інформація до кон-
фіденційних. Зокрема, в жодному аналізова-
ному прикладі розпорядником інформації в 
пов ній мірі не обґрунтовано факт віднесенн я 
інформації до конфіденційної, зокрема не вка-
зується її наявність у відповідному переліку 
конфіденційної інформації та нормативний акт, 
яким такий перелік введено в дію, а лише міс-
тяться посилання на конфіденційність такої.

Так, при віднесенні певної інформації до кон-
фіденційної, насамперед ми виходили з того, 
що відповідно до ч. 4 ст. 30 Закону України 
«Про інформацію» до конфіденційної інфор-
мації, що є власністю держави і знаходиться в 
користуванні органів державної влади чи ор-
ганів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій усіх форм власності, не 
можуть бути віднесені відомості:
• про стан довкілля, якість харчових продук-
тів і предметів побуту;

• про аварії, катастрофи, небезпечні природн і 
явища та інші надзвичайні події, які сталис я 
або можуть статися і загрожують безпеці 
громадян;

• про стан здоров’я населення, його життєвий 
рівень, включаючи харчування, одяг, житло, 
медичне обслуговування та соціальне забез-
печення, а також про соціально-демографічні 
показники, стан правопорядк у, освіти і куль-
тури населення;

• стосовно стану справ із правами і свобода-
ми людини і громадянина, а також фактів 
їх порушень;

• про незаконні дії органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх поса-
дових та службових осіб;

• інша інформація, доступ до якої відповід-
но до законів України та міжнародних до-
говорів, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, не може 
бути обмеженим.

Згідно з статтею 19 Конституції України ор-
гани державної влади та місцевого самовря-
дування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та за-
конами України.

Конституційний суд України у рішенні №3-зп 
від 11.07.1997 року у справі щодо конституцій-
ності тлумачення Верховною Радою України 
статті 98 Конституції України зазначив, що 
«аналіз тексту Конституції України свідчить 
про те, що термін «закон» вживається в ній як у 
широкому, так і вузькому значеннях. У широко-
му значенні (яке охоплює також Конституцію 
України) термін «закон» вживається, напри-
клад, у статтях 13, 24, 35, 58, 68 Конституції 
України, які закріплюють загальновизнані пра-
вові принципи – рівність громадян перед за-
коном, недопустимість відмови від виконання 
законів з мотивів релігійних переконань, не-
зворотність дії законів у часі, не звільненн я від 
юридичної відповідальності через незнання за-
конів тощо. В основному ж у тексті Конституції 
України термін «закон» вживається у вузькому 
значенні, охоплюючи лише закони України, зо-
крема, він часто вживаєтьс я у словосполученні 
«Конституція України і (та) закони України» 
(статті 10, 15, 36, 79, 126, 150 та ін.).

Відповідно до положень статті 21 Закону 
України «Про Конституційний суд України» 
рішення Конституційного Суду України під-
лягають безумовному виконанню всіма дер-
жавними органами, органами місцевого і регі-
онального самоврядування, установами, орга-
нізаціями, підприємствами, їх посадовими осо-
бами, об’єднаннями громадян та громадянами.

При віднесенні інформації до конфіденційної 
розпорядники інформації керуються положен-
нями підзаконного нормативно-правового акту – 
«Інструкцією про порядок обліку, зберігання і 
використання документів, справ, видань та ін-
ших матеріальних носіїв інформації, які містять 



Ïîêðàùåííÿ äîñòóïó äî åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿22

конфіденційну інформацію, що є власністю дер-
жави», затвердженою Постановою Кабінету 
Міністрів України №1893 від 27.11.1998 року.

Абзац 2 пункту 1 Інструкції вказує, що пере-
ліки відомостей, які містять конфіденційну 
інформацію, що є власністю держави, і яким 
надаєтьс я гриф обмеження доступу «Для служ-
бового користування», розробляються експерт-
ними комісіями згідно з орієнтовними крите-
ріями віднесення інформації до конфіденцій-
ної і затверджуються міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, 
Радою мініс трів Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київською та Севастопольською 
міським и держадміністраціями, в яких утво-
рюються або у володінні, користуванні чи роз-
порядженні яких перебувають ці відомості.

Відповідно, кожен документ з конфіденційною 
інформацією повинен бути відповідно позначе-
ний, а згідно п. 14 Інструкції облік документі в 
та видань з грифом «Для службового користу-
вання» ведеться у журналах за формою 2 (до-
даток 2) або картках за формою 3 (додаток 3), 
як правило, окремо від обліку іншої несекрет-
ної документації.

Втім, серед аналізованих відповідей у жодному 
випадку розпорядником інформації не зробле-
но посилання на те, на підставі якого переліку 
відповідний документ віднесено до такого, що 
містить конфіденційну інформацію, а також 
не доведено до відома запитувача те, що від-
повідному документу надано вказаний гриф.

Так, ЕПЛ звернулася із запитом про надання 
екологічної інформації до Державної еколо-
гічної інспекції з охорони довкілля Північно-
Західного регіону Чорного моря, в т.ч. просила 
надати копії дозволів на проведення робіт та ак-
тів перевірок Інспекції дотримання вимог при-
родоохоронного законодавства у 2008-2009 ро-
ках при спорудженні каналу Дунай-Чорне море. 
Відповідь організація отримала без надання 
копій запитуваних документів. Свою відмову 
Інспекція обґрунтувала лише посиланням на 
статтю 30 Закону України «Про інформацію».3

3 На момент підготовки звіту, справа щодо 
бездіяльності в частині надання інформації є 
предметом судового розгляду в апеляційній 
інстанції.

Разом з цим, в ході опрацювання запитів ви-
явлена і така підстава в відмові в наданні ін-
формації, як факт перебування інформації у 
власності підприємства і використання такої 
у господарській діяльності.

Зокрема, ЕПЛ звернулася до Державного 
управління охорони навколишнього природно-
го середовища в Донецькій області із запито м, 
у якому просила надати копії діючих дозволів 
на викиди забруднюючих речовин у навколиш-
нє природне середовище ВАТ “Азовсталь” по 
всіх стаціонарних джерелах, копію діючог о 
висновку державної екологічної експертизи 
щодо діяльності вказаного суб’єкта.

У відповіді розпорядник інформації надав ін-
формацію не в повному обсязі, зокрема не на-
дав копій діючих дозволів на викиди забрудню-
ючих речовин у навколишнє середовище ВАТ 
«Металургійний комбінат «Азовсталь» по всіх 
стаціонарних джерелах саме з причин перебу-
вання інформації у власності підприємства.

ЕПЛ вважає позицію, висловлену відповіда-
чем по запиту, незаконною.

Відповідно до ч. 5 ст. 30 Закону України «Про 
інформацію» громадяни, юридичні особи, які 
володіють інформацією професійного, діловог о, 
виробничого, банківського, комерційного та 
і ншого характеру, одержаною на власні кошти, 
або такою, яка є предметом їх професійного, 
д ілового, виробничого, банківського, комерцій-
ного та іншого інтересу і не порушує передба-
ченої законом таємниці, самостійно визначают ь 
режим доступу до неї, включаюч и належність 
її до категорії конфіденційної, та встановлю-
ють для неї систем у (способи) захисту.

Втім, в питаннях, які стосуються екологічної 
інформації, гарантії з боку законодавця щодо 
охорони такої інформації як конфіденційної 
відсутн і. Згідно ч. 6 ст. 30 Закону України 
«Про інформацію» інформація з питань ста-
тистики, екології, банківських операцій, по-
датків тощо, та інформація, приховування 
якої являє загрозу житт ю і здоров’ю людей, 
є винятком для громадян та юридичних осіб 
у їх свободах самос тійного визначення режи-
му доступу до неї.
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Відповідно до ч. 11 ст. 30 Закону України 
«Про інформацію» інформація з обмеже-
ним доступом може бути поширена без зго-
ди її власник а, якщо ця інформація є суспіль-
но значимою, тобто якщо вона є предметом 
громадського інтересу і якщо право громад-
ськості знати цю інформацію переважає пра-
во її власника на її захист.4

Це стосується екологічної інформації, ство-
реної в процесі діяльності суб’єктів госпо-
дарювання (наприклад, дані моніторингу 
вміст у певних речовин у сировині чи ви-
кидах по підприємству). Щодо дозвільних 
д окументів (вис новок державної екологіч-
ної експертиз и, дозвіл на викиди забруднюю-
чих речовин у атмосферн е повітря, дозвіл на 
скиди, спеціальне використання природних 

4 На момент підготовки звіту, справа щодо 
бездіяльності в частині надання інформації є 
предметом судового розгляду в апеляційній 
інстанції. Суд першої інстанції не прийняв до 
уваги доводів відповідача щодо конфіденційності 
інформації. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Re-
view/16074028).

ресурсів), то такі утворюються в процес і ді-
яльності органі в державної влади, і якщо саме 
ними, у передбачений законом порядок, не 
віднесені до держаної таємниці чи конфіден-
ційної інформації, що є власністю держави, є 
відкритими. Це підтверджує і Закон України 
про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності (2005), який говорить про те, що 
і нформація, яка містить у реєстрі дозвільни х 
документів – єдині й автоматизованій загаль-
нодержавній системі збиранн я, накопиченн я, 
захист у, обліку та надання відомостей про 
в идачу документі в дозвільного характеру, від-
мову в їх в идачі, переоформлення, видачу ду-
блікатів, анулюванн я – є відкритою.

За таких обставин, в результаті проведеної 
аналітичної роботи, приходимо до висновку, 
що в цілому в інформаційній сфері містить-
ся достатнь о питань, які потребують уваги з 
боку держави для забезпечення ефективног о 
гарантування права на інформацію, зокрема, 
в частині своєчасності та повноти надання 
і нформації, і насамперед, належного обґрун-
тування відмови в наданні інформації.
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Ðîçä³ë 3. 
ÀÍÀË²Ç ÑÒÀÍÓ ²ÍÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ² 

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÅÊÎËÎÃ²¯ ÒÀ ÏÐÈÐÎÄÍÈÕ ÐÅÑÓÐÑ²Â 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ ÉÎÃÎ ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÈÌÈ Ï²ÄÐÎÇÄ²ËÀÌÈ 

ÍÀ ÂÅÁ-ÑÒÎÐ²ÍÊÀÕ

Обов’язок суб’єктів владних повноважень по-
ширювати екологічну інформацію з власної іні-
ціативи є важливою гарантією прав а громадян 
на доступ до екологічної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.10 Закону України «Про 
інформацію» в редакції до 13.01.2011 року пра-
во на інформацію забезпечується обов’язком 
органів державної влади інформувати про свою 
діяльність і прийняті рішення1. 

При проведенні аналізу наповненості веб-
сайтів Мінприроди та його територіальних 
підрозділі в відповідною інформацією ЕПЛ 
користувалас я певними критеріями, базовани-
ми на вимогах інформаційного законодавства 
України та окремими критеріями, які на дум-
ку організації, найбільш повно могли б оціни-
ти повнот у, зручність для користувача та зро-
зумілість оприлюдненої інформації.

Згідно положень п.7 Постанови «Про заходи 
щодо подальшого забезпечення відкритості у 
діяльності органів виконавчої влади» № 1302 
від 29 серпня 2002 року центральні органи ви-
конавчої влади зобов’язано забезпечити 

 –  обов’язкове розміщення на власни х 
веб-сторінках суспільно-важливі нор-
мативно-правові акти, а також вичерп-
ну інформацію про перелік та умов и 
отримання громадянами послуг, які 

1 Стаття 5 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» деталізує відповідний 
обов’язок, визначаючи що доступ до інформації 
забезпечується шляхом систематичного та 
оперативного оприлюднення інформації в 
офіційних друкованих виданнях, на офіційних 
веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних 
стендах чи іншим способом.

надаються відповідними органами, 
форм и і зразки документів, стан вико-
нання програм і планів, архівної та ін-
шої інформації; 

 –  оперативне оприлюднення інформації 
про власну діяльність; 

 –  систематичне розміщення на веб-
сторінках відкритої статистичної інфор-
мації про події в економічній, соціальній, 
культурній та інших сферах життя, за-
безпечення доступу до неопуб лікованих 
статистичних даних, які не підпадають 
під дію обмежень, установлених зако-
нодавством.

Відповідно до п.8 Порядку оприлюднення у ме-
режі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, затвердженого Постановою 
КМУ №3 від 4 січня 2002 року на своїх веб-
сайтах міністерства, інші центральні органи 
виконавчої влади повинні розміщувати таку 
інформацію: 
1. найменування органу;
2. основні завдання та нормативно-правові 

засади діяльності;
3. структура та керівництво органу;
4. прізвища, імена та по батькові керівників;
5. місцезнаходження апарату, урядових ор-

ганів державного управління, утворени х 
у його складі, територіальних органів та 
відповідних структурних підрозділів міс-
цевих держадміністрацій (поштові адреси, 
номер и телефонів, факсів, адреси веб-сайтів 
та електронної пошти);

6. основні функції структурних підрозділів, 
а також прізвища, імена, по батькові, но-
мери телефонів, адреси електронної по-
шти їх керівників;
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7. нормативно-правові акти з питань, що на-
лежать до компетенції органу;

8. плани підготовки органом проектів регу-
ляторних актів та зміни до них;

9. повідомлення про оприлюднення проек-
тів регуляторних актів, проекти цих актів 
і аналіз їх регуляторного впливу;

10. звіти про відстеження результативності 
прийнятих органом регуляторних актів;

11. відомості про регуляторну діяльність ор-
гану; 

12. перелік та порядок надання адміністра-
тивних послуг органами виконавчої вла-
ди і бюджетними установами, які перебу-
вають в їх управлінні та яким делеговані 
повноваження з надання таких послуг;

13. відомості про виконання плану заходів з 
реалізації Концепції сприяння органами 
виконавчої влади розвитку громадянсько-
го суспільства, схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 21 листо-
пада 2007 р. № 1035; 

14. відомості про взаємодію з громадською ра-
дою при органі виконавчої влади;

15. відомості про проведення консультацій з 
громадськістю, громадської експертизи та 
врахування громадської думки у своїй ді-
яльності;

16. розпорядок роботи органу та час прийому 
керівництва; 

17. підприємства, установи та організації, що 
належать до сфери управління органу; 

18. цільові програми у відповідній сфері; 
19. відомості про проведення закупівлі това-

рів (робіт, послуг) за державні кошти;
20. державні інформаційні ресурси з питань, 

що належать до компетенції органу;
21. поточні та заплановані заходи і події у від-

повідній сфері;
22. відомості про наявні вакансії.

Щодо екологічної інформації, то відповідно до 
ст. 5 Оргуської конвенції Кожна зі Сторін за-
безпечує поступове збільшення обсягу еколо-
гічної інформації в електронних базах даних, 
які є легкодоступними для широкого загалу 

громадськості через публічні мережі зв'язку. 
Зокрема, громадськості повинна бути доступ-
на наступна інформація:

a. звіти про стан навколишнього середовища; 
b. тексти законодавчих актів з питань, що сто-
суються навколишнього середовища або 
мають до нього відношення; 

c. у відповідних випадках, документи з п итань 
політики, плани та програми, що стосують-
ся навколишнього середовища або мають 
до нього відношення, а також природоохо-
ронні угоди;

d. інша інформація тією мірою, якою наяв-
ність зазначеної інформації в такій формі 
може сприяти застосуванню національног о 
законодавства для виконання положень 
цієї Конвенції, за умови, якщо така інфор-
мація вже є в електронній формі. 

Відповідно до ст. 25-1 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середо-
вища», екологічне інформаційне забезпечен-
ня здійснюється органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування в межах 
їх повноважень шляхом:
а) підготовки спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади з пи-
тань екології та природних ресурсів і по-
дання на розгляд Верховної Ради України 
щорічної Національної доповіді про стан 
навколишнього природного середовища 
в Україні, а після її розгляду Верховною 
Радою України – опублікування окремим 
виданням та розміщення в системі Інтернет;

б) щорічного інформування Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласними 
державними адміністраціями, Київською 
та Севастопольською міськими державни-
ми адміністраціями відповідних рад та на-
селення про стан навколишнього природ-
ного середовища відповідних територій; 

в) систематичного інформування населення 
через засоби масової інформації про стан 
навколишнього природного середовища, 
динаміку його змін, джерела забруднен-
ня, розміщення відходів чи іншої зміни 
навколишнього природного середовища і 
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характер впливу екологічних факторів на 
здоров'я людей; 

г) негайного інформування про надзвичайні 
екологічні ситуації;

ґ) передачі інформації, отриманої в результат і 
проведення моніторингу довкілля, каналам и 
інформаційних зв'язків органам, упов-
новаженим приймати рішення щодо отри-
маної інформації;

д) забезпечення вільного доступу до еколо-
гічної інформації, яка не становить дер-
жавної таємниці і міститься у списках, ре-
єстрах, архівах та інших джерелах.

Відповідно до п. 2.2 Положення про порядок 
надання екологічної інформації, затверджено-
го наказом Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України № 169 
від 18.12.2003 року. Спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади з питань 
екології та природних ресурсів України та його 
органи на місцях, інші центральні органи вико-
навчої влади, підприємства, установ и та органі-
зації, які мають екологічну інформацію, забезпе-
чують у межах своєї компетенції формуванн я та 
постійне оновлення електронних баз даних еко-
логічної інформації і забезпечують громадськос-
ті вільний доступ до них через мережу Інтернет. 
Така інформація має включати:
1) національну і обласні доповіді та звіти про 
стан навколишнього природного середови-
ща з висвітленням динаміки його змін;

2) перелік, тексти та проекти нормативно-
правових актів, що діють у сфері охорони 
навколишнього природного середовища та 
звіти про дотримання природоохоронного 
законодавства;

3) документи з питань політики у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовищ а, 
плани з охорони навколишнього природ-
ного середовища, програми та проекти;

4) міжнародні угоди в сфері охорони навко-
лишнього природного середовища та стан 
їх виконання;

5) іншу інформацію про стан окремих об'єктів 
навколишнього природного середови-
ща, якщо за результатами соціологічних 

досліджень вона виявляється важливою 
для громадськості.

Крім того, відповідно до п. 2.4. Положення про 
порядок надання екологічної інформації спеці-
ально уповноважений центральний орган ви-
конавчої влади з питань екології та природних 
ресурсів, його органи на місцях, інші органи 
виконавчої влади, підприємства, установи та 
організації забезпечують оприлюднення ін-
формації через засоби масової інформації про:

1) стан навколишнього природного середо-
вища, динаміку його змін, джерела забруд-
нення, розміщення відходів;

2) надзвичайні екологічні ситуації та заходи 
щодо їх ліквідації та джерела забруднення;

3) розробку та прийняття екологічних прог-
рам, планів дій, а також документів з пи-
тань екологічної політики;

4) екологічні проблеми галузі чи регіону та 
можливі шляхи їх вирішення з метою за-
лучення населення до участі у прийнятт і 
р ішень, що стосуються навколишнього при-
родного середовища;

5) наміри щодо розміщення об'єктів підвище-
ної екологічної небезпеки, які вимагают ь 
проведення оцінки впливу на навколишн є 
природне середовище;

6) наміри щодо видачі відповідних документів 
на використання природних ресурсів міс-
цевого значення, а також на забруднення 
навколишнього природного середовища, 
що видаються в межах їх повноважень;

7) ідентифіковані живі змінені організми у 
відповідності до міжнародних угод, які мо-
жуть бути імпортовані в країну;

8) досвід співпраці з громадськістю у галузі 
охорони навколишнього природного середо-
вища, раціонального використання природ-
них ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки;

9) інші екологічні аспекти чи фактори, що є 
важливими для громадськості при здійснен-
ні нею громадської екологічної експертизи 
чи реалізації інших екологічних прав.
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Відповідно до наказу Мінприроди № 397 від 
01.11.2005 року про затвердження «Положення 
про щоквартальне інформування населення чере з 
ЗМІ про об’єкти, які є найбільшими забрудню-
вачами навколишнього природного середови-
ща» Мінприроди складає перелік об'єктів, які є 
найбільшими забруднювачами навколишньо-
го природного середовища та забезпечує розмі-
щення узагальненої інформації на веб-порталі.

Відтак веб-сайти, аналіз наповненості яких 
викладено нижче по тексту, здійснювався на 
предмет вивчення таких щодо наявності на 
веб-сайтах даних, які на наш погляд надавали 
найбільш повну та необхідну для громадян та 
юридичних осіб інформацію, а також в частині 
повноти викладення матеріалу, інтенсивності 
оновлення інформації, її актуальності, ефек-
тивності функціонування сайту та його візу-
альної прийнятності.

Офіційні сайти Мінприроди та його терито-
ріальних управлінь:
Відповідно до Порядку оприлюднення у мере-
жі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про порядок 
оприлюднення у мережі Інтернет інформа-
ції про діяльність органів виконавчої влади» 
№3/2002 від 04.01.2002 р.), визначено, що на-
явність веб-сайта є першою та необхідною умо-
вою впровадження технологій електронног о 
урядування, тому органи державної влади 
повинні забезпечити їх створення та функ-
ціонування. За результатами пошуку у мере-
жі Інтернет офіційних веб-сайтів станом на 
квітень 2011 року, було з’ясовано їхню наяв-
ність у всіх територіальних управліннях, про-
те сайт Управління у місті Києві не працює. 
Окремою рубрикою розміщено інформацію 
про Управління Чернівецької області на сайті 
Чернівецької обласної державної адміністра-
ції – http://www.voladm.gov.ua. Втім, на пері-
од подачі статті на редакцію, розпочав роботу 
новий веб-сайт Чернівецького Управління за 
адресою – www.eco-bukovina.com.ua. 

Отож, в мережі Інтернет наявні наступні офі-
ційні веб-сайти Управлінь:
http://vineco.ucoz.org/ – Вінницьке Управління;

http://ecology.volyn.net/ – Волинське 
Уп равління;
http://ecodnepr.dp.ua/ – Дніпропетровське 
Управління;
http://ecodon.org.ua/ – Донецьке Управління;
http://www.donps.zhitomir.net/ – Житомирське 
Управління;
http://www.ecores.uzh.ukrtel.net/ – За кар-
патське Управління;
http://zdn.gov.ua/ – Запорізьке Управління;
http://ecology.if.ua/ – Івано-Франківське 
Управління;
http://www.eco-kiev.com.ua/ – Київське 
Уп равління;
http://www.kirecolog.kr.ua – Кіровоградське 
Управління;
http://ecolugansk.in.ua/ – Луганське 
Уп равління;
http://www.ekology.lviv.ua/ – Львівське 
Уп равління;
http://www.duecomk.gov.ua/new/ – Ми ко-
лаївське Управління;
http://ecology.odessa.gov.ua/ – Одеське 
Уп равління;
http://www.eco-poltava.gov.ua/ – Полтавське 
Управління;
http://www.ecorivne.gov.ua/ – Рівненське 
Управління;
http://www.eco.sumy.ua/ – Сумське Управління;
http://ecoternopil.gov.ua/ – Тернопільське 
Управління;
http://www.ecodepart.kharkov.ua/ – Харківське 
Управління;
http://www.ecology.ks.ua/ – Херсонське 
Уп равління;
http://www.ecohm.gov.ua/index.php – Хмель-
ницьке Управління;
http://www.eco.ck.ua/ – Черкаське Управління;
http://www.eco-bukovina.com.ua/ – Чернівецьке 
Управління;
http://eco23.gov.ua/ – Чернігівське Управління;
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http://comecology.crimea-portal.gov.ua/ – Рес-
публіканський Комітет АРК з екології та при-
родних ресурсів;
http://www.menr.gov.ua/ – Міністерство еко-
логії та природних ресурсів України 
http://www.ecosecurity.iuf.net/ – Управління 
у місті Севастополь.

Вказані Інтернет сторінки Управлінь дещо від-
різняються за формою і використовують різні 
підходи при виборі їхньої назви (веб-адреси). 
Це зумовлює як складність пошуку таких веб-
адрес у мережі Інтернет, так і суперечить ви-
могам пункту 5.10. Порядку функціонування 
веб-сайтів органів виконавчої влади, в якому 
передбачено необхідність приведення веб-
адрес сайтів до єдиного формату, скорочення 
назв органів виконавчої влади, приведення до 
єдиног о формату доменних імен другого рівня 
(наприклад, ім’я.gov.ua та ім’я.oda.gov.ua – для 
обласних державних адміністрацій). 

Пошук веб-сайтів частини Управлінь важк о 
реалізується шляхом стандартного пошуку 
за допомогою пошукових сайтів і сервісів в 
Інтернеті. Причиною цього є застаріла тех-
нологічна база та підходи в конструкції веб-
сайтів, а також низька інтенсивність їх онов-
лення, що не дозволяє пошуковим системам 
ефективно виявляти їх та виокремлювати 
як пріоритетні при пошуку за тематичними 
ключовими словами. Разом з тим, інформа-
ція про адреси веб-сайтів окремих Управлінь 
відсутня на веб-сайті Мінприроди і переваж-
но відсутня у загальнодоступних довідниках 
адрес державних установ. Загальним підсум-
ком є констатація того, що система веб-сайтів 
Мінприроди та його територіальних органів 
є недостатньо ефективною та потребує вдо-
сконалення. В  таких умовах користувач і 
Інтернету, зацікавлені в отриманні офіційної 
екологічної інформації,  виявляються позбав-
леними такої можливості.

№ п/п Критерії аналізу Результати

1 Інформація про основні завдання органу та його функції
2 Контактні дані органу: адреса для листування, телефон, факс, електронна адреса 
3 Наявність інформації про структурні підрозділи органу

4

Опис основних функцій кожного із структурних підрозділів
Електронна адреса керівників структурних підрозділів
Контактний телефон
Факс

5 Інформація про види та обсяги екологічної інформації
Інформація про процес її отримання

6 Інформація про усі види послуг, що надаються органом фізичним та юри-
дичним особам

7 Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу

8 Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих 
актів і аналіз їх регуляторного впливу 

9 Плани підготовки органом проектів регуляторних актів та змін и до них

10 Звіти про хід виконання законодавчих актів, директивних документів (стра-
тегій, планів, програм)

Так, аналіз веб-сайтів здійснювався за наступною анкетою.
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11 Інформація про діяльність органу
12 Інформація про плани діяльності органу
13 Інформація про стан виконання цільових програм і планів

14 Інформація про укладені міжнародні договори та угоди у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища, стан їхнього дотримання та виконання 

15 Тексти дозвільних документів, що видаються органом

16 Інформація про наміри щодо видачі дозвільних документів на використан-
ня природних ресурсів, а також на забруднення довкілля

17 Повідомлення про надзвичайні ситуації
18 Доповіді про стан навколишнього природного середовища

19
Щорічне інформування про стан навколишнього природного середо вища 
відповідних територій, динаміку його зміни, джерела забруднення, розмі-
щення відходів, характеру впливу екологічних ф акторі в на здоров’я людей

20 Вільний доступ до усіх списків обліку, які ведуться органом
21 Доступ до екологічної інформації, яка міститься у списках, ре єстрах, архівах
22 Доступ до кадастрів чи реєстрів забруднень

23

Наявність інформації, яка могла би дозволити громадськості вжит и заходів 
із запобігання або зменшення шкоди для здоров’я людини або навколишньо-
го середовища, які виникають в результаті людської діяльності або є наслід-
ком природних явищ 

24 Інформація про надання можливості споживачам робити екологічно-
обґрунтований вибір

25 Інформація про стан окремих об’єктів, які становлять підвищений інтерес 
для громадськості за результатами соціологічних досліджень

26
Інформація про екологічні проблеми галузі чи регіону та можлив і шляхи їх 
вирішення із залученням представників громадськості до участі у прийнят-
ті рішень

27 Інформація про наміри розміщення об’єктів підвищеної екологічної небез-
пеки, які вимагають проведення ОВНС

28 Інформація про об’єкти (перелік об’єктів), які є найбільшими заб руднювачами 
навколишнього природного середовища 

29 Зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення грома-
дян до органу

30 Інформація про досвід співпраці з громадськістю

31 Інформація про євро інтеграційну діяльність (адаптаційна діяльність до ди-
ректив ЄС)

32 Орієнтовний перелік консультацій з громадськістю

33 Анотації до всіх класифікаційних рубрик 

34 Повнота викладення матеріалу  
35 Інтенсивність оновлення інформації, її актуальність

36 Ефективність функціонування сайту (зрозумілість карти сайту, наявність 
ефективних пошукових систем)

37 Візуальна прийнятність сайту (шрифти, колір і т.д.)

38 Активні і пасивні лінки сайтів (кількість активних та пасивних)

39 Мова (українська, англійська, російська)
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За даними анкетами були проаналізовані 
веб-сайти Міністерства екології та природніх 
ресурсів України та 25 його територіальни х 
управлінь. 

Результати аналізу стану інформування гро-
мадськості Міністерством екології та природ-
них ресурсів України та його територіальним и 
підрозділами на веб-сторінках2 

1. Інформація про основні завдання органу та 
його функції:

2. Контактні дані органу (адреса для листуванн я, 
телефон, факс, електронна адреса):

3. Наявність інформації про структурні під-
розділи органу:

4. Опис основних функцій кожного із струк-
турних підрозділів, включаючи електронні 

2 Аналізи веб-сайтів проведено юрисконсультами 
ЕПЛ Н. Шпег та В. Адамом. 

адреси керівників структурних підрозділів, 
контактні телефони та факси:

5. Інформація про види та обсяги екологіч-
ної інформації, в т.ч. про процес її отримання:

6. Інформація про усі види послуг, що надають-
ся органом фізичним та юридичним особам:

7. Нормативно-правові акти з питань, що на-
лежать до компетенції органу:

8. Повідомлення про оприлюднення проектів 
регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз 
їх регуляторного впливу:

  
(19)

  
(3)

  
(3)

  
(15)

  
(7)

  
(3)

  
(3)

  
(20)

  
(2)

  
(23)

  
(2)

  
(16)

  
(4)

  
(5)

  
(21)

  
(2)

  
(2)

  (9)

  
(15)

  
(1)

  
(14)

  
(10)

  
(1)
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9. Плани підготовки органом проектів регуля-
торних актів та зміни до них:

10. Звіти про хід виконання законодавчих ак-
тів, директивних документів (стратегій, пла-
нів, програм):

11. Інформація про діяльність органу:

12. Інформація про плани діяльності органу:

13. Інформація про стан виконання цільових 
програм і планів:

14. Інформація про укладені міжнародні дого-
вори та угоди у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, стан їхнього дотри-
мання та виконання:

15. Тексти дозвільних документів, що вида-
ються органом:

16. Інформація про наміри щодо видачі доз-
вільних документів на використання при-
родних ресурсів, а також на забруднення 
довкілля:

17. Повідомлення про надзвичайні ситуації:

  
(2)

  
(22)

  
(1)

  
(12)

  
(9)

  
(4)

  
(12)

  
(8)

  
(5)

  
(12)

  
(8)

  
(5)

  
(8)

  
(14)

  
(3)

  
(15)

  
(8)

  
(2)

  
(5)

  
(14)

  
(6)

  
(0)

  
(21)

  
(4)

  
(0)

  
(25)

  
(0)

  
(13)

  
(12)

  
(0)
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18. Доповіді про стан навколишнього природ-
ного середовища:

19. Щорічне інформування про стан нав-
колишнього природного середовища від-
повідних т ериторій, динаміку його зміни, 
джерела забруднення, розміщення відходів, 
характер у впливу екологічних факторів на 
здоров’я людей:

20. Вільний доступ до усіх списків обліку, які 
ведуться органом:

21. Доступ до екологічної інформації, яка міс-
титься у списках, реєстрах, архівах:

22. Доступ до кадастрів чи реєстрів забруднень:

23. Наявність інформації, яка могла би 
дозволит и громадськості вжити заході в 
із запобіганн я або зменшення шкоди для 
здоров’я людини або навколишнього середо-
вища, які виникають в результаті людської 
діяльності або є наслідком природних явищ:

24. Інформація про надання можливості спожи-
вачам робити екологічно-обґрунтований вибір:

25. Інформація про стан окремих об’єктів, 
які становлять підвищений інтерес для гро-
мадськості за результатами соціологічних 
досліджень:

  
(18)

  
(5)

  
(2)

  
(10)

  
(5)

  
(10)

  
(9)

  
(6)

  
(10)

  
(10)

  
(5)

  
(10)

  
(10)

  
(3)

  
(12)

  
(6)

  
(10)

  
(9)

  
(10)

  
(15)

  
(0)

  
(13)

  
(10)

  
(2)
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(10)

  
(13)

  
(2)

  
(2)

  
(23)

  
(0)

  
(2)

  
(20)

  
(3)

  
(10)

  
(13)

  
(2)

  
(1)

  
(23)

  
(1)

  
(3)

  
(22)

  
(0)

  
(6)

  
(16)

  
(3)

  
(7)

  
 (9)
  

(9)

  (11)

  (5)

  (9)

26. Інформація про екологічні проблеми галу-
зі чи регіону та можливі шляхи їх вирішення 
із залучення представників громадськості до 
участі у прийнятті рішень:

27. Інформація про наміри розміщення об’єктів 
підвищеної екологічної небезпеки, які вимага-
ють проведення ОВНС:

28. Інформація про об’єкти (перелік об’єктів), 
які є найбільшими забруднювачами навколиш-
нього природного середовища:

29. Зразки документів та інших матеріалів, не-
обхідних для звернення громадян до органу:

30. Інформація про досвід співпраці з громад-
ськістю:

31. Інформація про євроінтеграційну діяль-
ність (адаптаційна діяльність до директив ЄС):

32. Орієнтовний перелік консультацій з гро-
мадськістю:

33. Анотації до всіх класифікаційних рубрик:

34. Повнота викладення матеріалу:

35. Інтенсивність оновлення інформації, її ак-
туальність:

  
(11)

  
(11)

  
(3)
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36. Ефективність функціонування сайту (зро-
зумілість карти сайту, наявність ефективних 
пошукових систем):

37. Візуальна прийнятність сайту (шрифти, 
колір і т.д.):

   

    
(0)

 ( ) (23)

   (2)

38. Активні і пасивні лінки сайтів:

39. Мова (українська, англійська, російська):

 (25)

  (0)

 
 (19)

 
 (4)

  (2)

12

(13)

(25)
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Отже, в результаті проведеного моніторингу мож-
на виділити такі основні зауваженнями до функ-
ціонування веб-сайтів Управлінь та Мінприроди:
1.  значна частина наявної на сайті інформації 
є застарілою і не оновлюється періодично; 

2.  наявні пасивні гіперпосилання, що переадре-
совують користувача на неіснуючі сторінки;

3.  інформація в межах рубрик не відповідає їх-
нім назвам; 

4.  відсутні однакові вимоги щодо назв підруб-
рик та наповнення їхнього змісту, що спри-
чиняє розміщення інформації відповідними 
Управліннями на власний розсуд, наслідком 
чого є наявність різноманітних рубрик та під-
рубрик на веб-сайтах, що створює перешкод и 
у швидкому пошуку необхідної  інформації 
користувачеві;

5.  більша частина екологічної інформації, яка 
повинна оприлюднюватись на веб-сайтах 
Управлінь у окремих рубриках, міститься у 
Доповідях про стан навколишнього природ-
ного середовища, доступ до яких також не за-
вжди є наявним. 

6.  не створено окремих рубрик щодо кожного 
окремого виду інформації, яка повинна роз-
міщуватись на веб-сайтах;

7.  відсутній вичерпний перелік нормативно-
правових актів у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища;

8.  в основному, відсутня інформація про намі-
ри розміщення об’єктів підвищеної еколо-
гічної небезпеки, які вимагають проведення 
ОВНС;

9.  практично на всіх сайтах відсутні тексти до-
звільних документів та висновків державної 
екологічної експертизи, відсутня інформація 
про види і обсяги екологічної інформації та 
регламент її отримання; 

10.  на деяких веб-сайтах відсутні щорічні Доповіді 
про стан навколишнього природного середо-
вища, інформація про євроінтеграційну діяль-
ність; повідомлення про оприлюднення про-
ектів регуляторних актів, проекти цих актів 

і аналіз їх регуляторного впливу, плани під-
готовки проектів регуляторних актів (у тому 
числі відсутні спеціальні підрубрики сайтів 
передбачені для цього), орієнтовні переліки 
консультацій з громадськістю; відсутня ін-
формація про наміри щодо видачі дозвільних 
документів на використання природних ре-
сурсів, а також на забруднення довкілля; ін-
формація про стан дотримання та виконан-
ня укладених міжнародних договорів та угод 
у сфері охорони навколишнього природного 
середовища; інформація про екологічні про-
блеми галузі чи регіону та можливі шляхи їх 
вирішення; інформація про плани діяльнос-
ті органу, про стан виконання цільових про-
грам і планів тощо;

11.  у деяких Управлінь відсутні пошукові сис-
теми в межах веб-сайту;

12.  не дотримано вимог щодо оприлюднення ін-
формації англійською та російською мовами;

13.   повністю або частково відсутні анотації до 
класифікаційних рубрик.

Для ефективної роботи веб-сайтів рекоменду-
ється:
1. розробити проект нормативного акту, яким 
врегулювати порядок функціонування веб-
сайтів Мінприроди та його територіальних 
органів шляхом встановлення уніфікованих 
правил до їхньої структури відповідно до ви-
дів інформації, яка повинна на них оприлюд-
нюватись;

2.  Мінприроди видати окреме доручення про 
приведення сайтів Управлінь до  єдиної фор-
ми згідно вимог законодавства та забезпечи-
ти контроль за його виконанням на місцях;

3. встановити чіткий контроль за дотриман-
ням вимог до організації та функціонуванн я 
веб-сайтів, а також призначити відповідаль-
них за це осіб;

4. врегулювати у чинному законодавстві питанн я 
юридичної відповідальності за недотриман-
ня вимог щодо функціонування веб-сайтів 
та неоприлюднення чи несвоєчасне опри-
люднення відповідної інформації.

ÂÈÑÍÎÂÊÈ ÒÀ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯
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ЗРАЗОК ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

______________________________________________________
         ім’я (найменування) запитувача,  ______________________________________________________
поштова адреса або адреса електронної пошти 
(якщо запит подається в електронній формі)______________________________________________________
        номер засобу зв’язку, якщо такий є

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено за-
пит, якщо це відомо]*

 ___________________     ___________________
      дата                      підпис**

*немає необхідності обґрунтовувати свою зацікавленість в одержанні інформації/документу чи посилати-
ся на норми законодавства 

**за умови подання запиту в письмовій формі (в усній чи електронній підпис не вимагається).
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ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про доступ до публічної інформації 

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до і нформації, що 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Публічна інформація 

1. Публічна інформація – це відображена та задокументован а будь-якими засобами та на будь-яких но-
сіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень 
своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходитьс я у володінні суб’єктів влад-
них повноважень, інших розпорядників публічної інформації, виз начених цим Законом. 

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і ство-
рення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. 

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повнова-
жень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулю-
ються спеціальним законом. 

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ  до публічної інформації 

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується: 
1) обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, 

передбачених законом; 
2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових 

осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він во-
лодіє; 

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації; 
4) доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених 

законодавством; 
5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на 

доступ до публічної інформації; 
6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інфор-

мації. 

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної  інформації 

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах: 
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1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень; 
2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом; 
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших 
ознак. 

Розділ II. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації 

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом: 

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 
в офіційних друкованих виданнях; 
на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; 
на інформаційних стендах; 
будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію. 

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом 

1. Інформацією з обмеженим доступом є: 
1) конфіденційна інформація; 
2) таємна інформація; 
3) службова інформація. 

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності 
таких вимог: 

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадськог о поряд-
ку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захис-
ту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної кон-
фіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженост і правосуддя; 

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. 

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомір-
но оприлюднив її раніше. 

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних 
підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше. 

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володін-
ня, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповід-
них 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, передбаче-
них частиною другою цієї статт і, заз начене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднен-
ня або надання тако ї інформації може завдати шкод и інтересам національної безпеки, оборони, розслі-
дуванню чи запобіганню злочину. 

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які: 
1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади; 
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2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування пер-
шої або другої категорії. 

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з об-
меженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. 

Стаття 7. Конфіденційна інформація 

1. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридично ю осо-
бою, 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 ін-
формація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону. 

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфі-
денційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежил и дос туп до інфор-
мації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 
прав людини. 

Стаття 8. Таємна інформація 

1. Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 
цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнаєть-
ся інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу пе-
редбачену законом таємницю. 

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами. 

Стаття 9. Службова інформація 

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати така інформація: 
1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомч у служ-

бову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напря-
му діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами держав-
ної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прий няттю 
рішень; 

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони кра-
їни, яку не віднесено до державної таємниці. 

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “для 
службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої стат-
ті 6 цього Закону. 

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органам и державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на ви-
конання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі. 

Стаття 10. Доступ до інформації про особу 

1. Кожна особа має право: 
1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з 

якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поши-
рюються, крім випадків, встановлених законом; 

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 
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3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення і нформації 
про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону; 

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалі-
зації та захисту прав та законних інтересів; 

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визна-
чених законом. 

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядникам и інфор-
мації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений за-
коном. 

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані: 
1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випад ків, 

передбачених законом; 
2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; 
3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб; 
4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких 

вона стосується. 

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягненн я мети, 
задля якої ця інформація збиралася. 

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, збе-
рігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені. 

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію 

1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення 
своїх обов’язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються сер-
йозної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими на-
мірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є дос товірною, а також містить докази пра-
вопорушення або стосується істотної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю. 

Розділ III. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ 
ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 12. Визначення та перелік суб’єктів 

1. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 
1) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної 

особи, крім суб’єктів владних повноважень; 
2) розпорядники інформації – суб’єкти, визначені у статті 13 цього Закону; 
3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників 

інформації. 

Стаття 13. Розпорядники інформації 

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 
1) суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місце-

вого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійсню-
ють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими 
для виконання; 
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2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної 
Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; 

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із 
законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших держав-
них послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків; 

4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальни-
ми чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов 
постачання товарів, послуг та цін на них. 

2. До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, ви-
значену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти господарюван-
ня, які володіють: 

1) інформацією про стан довкілля; 
2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 
3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні поді ї, що 

сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; 
4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією). 

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї 
статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної ін-
формації за запитами. 

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, 
при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом. 

Стаття 14. Обов’язки розпорядників інформації 

1. Розпорядники інформації зобов’язані: 
1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення; 
2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні; 
3) вести облік запитів на інформацію; 
4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також нада-

вати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, запи-
сувати на будь-які носії інформації тощо; 

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення до-
ступу запитувачів до інформації; 

6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність 
та об’єктивність наданої інформації. 

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками 

1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: 
1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, на-

прями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та меха-
нізм їх витрачання тощо); 

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті роз-
порядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові 
засади діяльності; 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, 
правила їх заповнення; 
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4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інфор-
мації, дій чи бездіяльності; 

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; 
6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти 

свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації; 
7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; 
8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи; 
9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку; 

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 
11) інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про: 

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та 
електронної пошти; 
прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керів-
ника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, 
основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості на-
лежать до інформації з обмеженим доступом; 
розклад роботи та графік прийому громадян; 
вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 
перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, 
правила їх оформлення; 
перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до 
сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організаці й, створених з ме-
тою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності; 
порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних по-
вноважень, їх дій чи бездіяльності; 
систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень; 

12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового опри-
люднення якої встановлений законом. 

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов’язковому оприлюдненню 
невідкладн о, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у роз-
порядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначен-
ням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації. 

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відпо-
відними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду 
з метою прийняття. 

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, 
здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим. 

Стаття 16. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію 
1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структур ного 
підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відпо-
відальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформа-
цію та надання консультацій під час оформлення запиту. 

2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, оброб ляється 
відповідальними особами з питань запитів на інформацію. 
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Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу  до публічної інформації 

1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється 
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної 
Ради України, народними депутатами України. 

2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформа-
ції здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, грома-
дянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо. 

3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійсню-
ється відповідно до закону. 

Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації 
1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходятьс я у 
суб’єктів владних повноважень, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку, що має містити: 

1) назву документа; 
2) дату створення документа; 
3) дату надходження документа; 
4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 
5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом; 
6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим 

д оступом; 
7) галузь; 
8) ключові слова; 
9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо); 

10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); 
11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо); 
12) форму та місце зберігання документа тощо. 

2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, що знаходиться у суб’єкта владних 
повноважень, забезпечується шляхом: 

1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб’єктів владних повноважень такої інформаці ї, а в разі 
їх відсутності- в інший прийнятний спосіб; 

2) надання доступу до системи за запитами. 

3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим 
доступом. 

4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відпо-
відно до закону. 

Розділ IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ 
ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ 

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію 

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні. 

2. Запитувач має право звернутся до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від 
того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини п одання запиту. 



Ïîêðàùåííÿ äîñòóïó äî åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿44

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, 
письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 

4. Письмовий запит подається в довільній формі. 

5. Запит на інформацію має містити: 
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер 

засобу зв’язку, якщо такий є; 
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено 

запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати 
запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна тримати в розпорядни-
ка інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити 
стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо. 

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може пода-
ти письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на і нформацію, обов’язково 
зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію 

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів 
з дня отримання запиту. 

2. 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, небезпеч-
них природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують без-
пеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. 

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку і нформації 
серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 
робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовженн я строку розпорядник інформа-
ції повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Стаття 21. Плата за надання інформації 

1. Інформація на запит надається безкоштовно. 

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом 
більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в меж-
ах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації 
не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. 

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за ко-
піювання та друк не стягується. 

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію 

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передба-

ченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
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2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповід-
но до частини другої статті 6 цього Закону; 

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фак-
тичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього 
Закону. 

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із за-
гальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в надан-
ні інформації. 

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або ха-
рактером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит на-
лежному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку 
розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. 

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 
1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником ін-

формації; 
2) дату відмови; 
3) мотивовану підставу відмови; 
4) порядок оскарження відмови; 
5) підпис. 

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. 

6. 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 нас тання обставин непере-
борної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням 
порядку оскарження прийнятого рішення. 

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 
1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником ін-

формації; 
2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 
3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим 

Законом строк; 
4) строк, у який буде задоволено запит; 
5) підпис. 

Розділ V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації 

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпо-
рядника, вищого органу або суду. 

2. Запитувач має право оскаржити: 
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію; 
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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 статті 15 

цього Закону; 
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні прав а та ін-

тереси запитувача. 

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповід-
но до Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747–15 ). 

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації 

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ви-
нні 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. 

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають пра-
во на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом. 

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. 

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України 
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної 
Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 
у статті 212-3: 
частину першу після слів “Про інформацію” (2657-12) доповнити словами “Про доступ до пу-
блічної інформації”; 
примітку викласти в такій редакції: 
“Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього Кодексу, притягаються до відпо-
відальності за діяння, передбачені даною статтею, згідно із статтею 212-26”; 
частину першу статті 212-26 після слів “Про інформацію” (2657-12) доповнити словами “Про 
доступ до публічної інформації”; 
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2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України (2341-14) 
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова “яка є власністю держави” 
замінити словами “яка знаходиться у володінні держави”; 

3) частину десяту статті 9 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” (2135-12) 
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 2000 р., № 10, ст. 79) доповнит и двома 
реченнями такого змісту: “Забороняється оприлюднювати або надават и зіб рані відомості, а також 
інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової 
діяльності до прийняття рішення за результатами т акої діяльності. Питання оприлюднення або 
надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом”; 

4) статтю 9 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність” (374-15) (Відомості Верховної Ради 
України, 2003 р., № 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: “Забороняється оприлюднюва-
ти або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а тако ж інформацію щодо проведення або не-
проведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішен-
ня за результатами такої діяльності або заходів”; 

5) статтю 13 Закону України “Про авторське право і суміжні права” (3792-12) (Відомості Верховної 
Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214) доповнити частиною п’ятою такого змісту: 
“5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації на 
підставі Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: 
затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього Закону; 
внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у 
відповідність із цим Законом; 
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповід-
ність із цим Законом. 

Президент України В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ, 13 січня 2011 року № 2939–VI 
(Джерело zakon.rada.gov.ua) 
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