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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ  

ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕСТІ ВІДКРИТОСТІ ТА 

ПРОЗОРОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 
Стратегічні зміни в різних суспільних сферах та в органах державної 

влади, які нині відбуваються в Україні, залежать від багатьох внутрішніх і 

зовнішніх факторів, що або чинять спротив, або видозмінюють траєкторію 

перетворень. Саме тому кожна зміна має впроваджуватися за умови широкого 

обговорення змін у суспільстві та за умови доступу громадян до публічної 

інформації. Адже доступ до публічної інформації дозволяє розуміти сутність, 

особливості впровадження змін, ресурсні витрати, що, у свою чергу, дозволяє 

громадянам стати активними учасниками реформування та безпосередньо 

реалізувати свої конституційні права.  

Відсутність інформації про дії влади перетворює на видимість основний 

конституційний принцип, що «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ» (ст. 5 Конституції України) та створює загрозу узурпації 

державної влади або зловживання нею. Доступність інформації про діяльність 

органів влади та місцевого самоврядування є одним із головних засобів, що 

дозволяє здійснювати громадський контроль за діями влади. 

Аналіз норм закону «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 

2011 року дозволяє виокремити ознаки публічної інформації, це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є 

відкритою, крім випадків, встановлених законом. Тобто, публічна інформація 

завжди об’єктивована, тобто «відображена та задокументована»; власне 

публічна інформація знаходиться в органах публічної влади інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим законом [2]. 

Важливим акцентом удосконалення правового регулювання доступу до 

публічної інформації є продовження інформаційної та правороз’яснювальної 

роботи у цій сфері. Аналіз судової практики за останні 3 роки дозволяє зробити 

висновок, що порушення норм закону України «Про доступ до публічної 

інформації» простежується при обмеженні доступу до певного виду публічної 

інформації, при цьому обов’язково проводиться тестування її на відповідність 

сукупності трьох вимог, визначених частиною 2 статті 6 цього закону. Так як 

доступ до інформації обмежується лише за умови наявності всіх трьох вимог, 

при відсутності хоча б однієї з них інформація є відкритою. 

На жаль, і сьогодні існує нерозв’язана проблема забезпечення пасивного 

доступу до інформації, зокрема несвоєчасне або неповне оприлюднення на 



офіційних веб-сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування 

інформації щодо прийнятих рішень, ухвалених нормативно-правових актів, 

оприлюднення системи обліку документів тощо, яке є швидше винятком, ніж 

повсякденною нормою. Крім того, інформація яка оприлюднюється на веб-

сайтах, іноді викладається не повністю, або її надзвичайно важко знайти, 

особливо пересічному громадянину, який не орієнтується в функціях та 

повноваженнях конкретного органу. В законі України «Про доступ до 

публічної інформації» зазначено, що за неповне та несвоєчасне надання 

інформації відповідальність несе структурний підрозділ або відповідальна 

особа з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації. 

Хоча, на нашу думку, у законі доцільно передбачити спільну відповідальність 

керівника організації – розпорядника інформації та відповідальної особи [2]. 

Під час удосконалення нормативно-правової бази законодавства у сфері 

доступу до публічної інформації в діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування необхідно враховувати не тільки необхідність 

гармонізації всього пласту загальних і спеціальних правових актів у цій сфері, 

але і відсутність прозорого механізму доведення до громадськості інформації 

органами влади та місцевого самоврядування попри спроби запровадити 

механізми зворотного зв’язку влади та громадян [1]. 

Підвищення ефективності доступу до інформації, рівня практичного 

виконання положень законодавства щодо доступу до інформації, якою 

володіють органи влади є важливою передумовою реалізації права осіб на 

доступ до інформації, забезпечення відкритості суспільно необхідної 

інформації, зменшення кількості ухвалених незаконних рішень влади шляхом 

оприлюднення планів виконання поточних завдань і загальних звітів про 

діяльність органів публічної влади, тощо. Таким чином, пріоритетним 

напрямом реформування системи публічного управління є подальша 

систематизація та удосконалення норм законів України «Про доступ до 

публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних». 
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