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Запит на отримання публічної інформації

Відповідно до статті 5 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації 

за запитами на інформацію, водночас згідно зі статтею 19 цього Закону 

запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на 

інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи 

ні, без пояснення причини подання запиту. У пункті б статті б цього Закону 

визначено, що «Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, 

зазначені в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування...»



У статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

зазначено, що суб'єктами декларування є особи, зазначені в пункті 1, 

підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4. Зі змісту статті випливає, що 

до суб'єктів декларування належать у тому числі й «посадові особи 

юридичних осіб публічного права», які зобов'язані подавати декларацію про 

майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру. Роз'яснення 

поняття «посадова особа» міститься в листі Міністерства юстиції України від 

22,02.2013 № 1332-0- 26-13/11 «Що таке організаційно-розпорядчі та 

адміністративно-господарські об'єкти». У ньому зазначається, що оскільки 

визначення поняття відсутнє в законодавстві, то потрібно виходити з 

правозастосовної практики, яка зазначає, що головним критерієм віднесення 

особи до кола посадових осіб є наявність у неї організаційно-розпорядчих 

або адміністративно-господарських функцій.

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року

№ 5 «Про судову практику в справах про хабарництво». Суд зазначив, 

що організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню 

керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, 

виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах 

чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, 

зокрема й керівники установ і організацій, їхні заступники, керівники 

структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділами, 

лабораторіями, кафедрами). Водночас під адміністративно-господарськими 

обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню 

державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його 

зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими 

операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є в 

начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і 

служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їхніх



заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та 

контролерів тощо.

Відповідно до вищевикладеного, ректор ВНЗ, його заступники, 

керівники структурних підрозділів, їхні заступники, начальники 

планово-господарських, постачальних, фінансових відділів (проректори) та 

їхні заступники є посадовими особами в розумінні підпункту «а» пункту 2 

частини 1 статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» й повинні подавати декларацію про доходи. Окрім того, 

Міністерство освіти й науки України непрямо визнає, що посадові особи є 

суб'єктами декларування. У своєму наказі № 152 від 13 лютого 2012 року 

Міністерство звертається до керівників вищих навчальних закладів із 

вимогою забезпечити неухильне виконання Закону України «Про засади 

запобігання та протидії корупції» в частині прав, обов'язків та обмежень, 

передбачених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України «Про захист

персональних даних», персональні дані, зазначені в декларації про майно, 

доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, оформленій за 

формою й у порядку, встановленими Законом України «Про засади

запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим 

доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про засади

запобігання і протидії корупції». *

Зважаючи на вищевикладене прошу надати:

1. Копії декларації про майно, доходи, витрати й зобов'язання

фінансового характеру за 2015 рік керівника вищого навчального 

закладу (ректора),

2. Відповідно до ст, 19 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій



формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір 

запитувача. Оскільки цей запит подається електронною поштою, 

просимо також надати відповідь у вигляді електронного документу на 

електронну адресу запитувача NAP.ua.education@amail.com

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на 

інформацію не менше п'яти робочих днів із дня отримання запиту.

Також звертаємо Вашу увагу на неприпустимість відмови в наданні 

декларації посиланням на наявність у них персональних даних. Відповідно 

до абз. 2 ч. 2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії 

корупції», до персональних даних належать відомості щодо реєстраційного 

номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта 

громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження 

декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про 

майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру. Оскільки ч. 7 

ст. б Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що 

обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ, то у випадку, якщо 

документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення 

надається інформація, доступ до якої не обмежений.

Зазначаємо, що законодавством України передбачена можливість 

оскарження відмови в ненаданні інформації та притягнення до 

адміністративної відповідальності за ст. 212-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення.
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