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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16
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https://rm.coe.int/recomendations-final-10-02-21/1680a165f7
https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/A4_32_print2.pdf
http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%A2%D0%A2%D0%B421.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Ohdanska_Oksana/Sluzhbova_informatsiia_poriadok_vidnesennia_ta_dostupu.pdf
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http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003715-14
https://rm.coe.int/168059920c


Чим керуватись в доступі до інформації? 

Законом України «Про доступ до публічної інформації»

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

частина 4 статті 13

Що Закон НЕ регулює? 

• Відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні 
ними своїх функцій (інструкція з діловодства (зі змінами), спеціальні закони)

• Відносини у сфері звернень громадян 

(Закон України «Про звернення громадян»)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_zatverdzhennya_instruktsi_z_dilovodstva_u_vikonavchomu_organi_kivsko_misko_radi_kivskiy_miskiy_derzhavniy_administratsi_rayonnikh_v_misti_kiyevi_derzhavnikh_administratsiyakh/
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6009.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80


Нормативна база КМДА

• Розпорядження КМДА від 19.03.2012 № 419 «Про основні заходи щодо забезпечення виконання 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)».

• Розпорядження КМДА від 12.04.2012 № 593 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних 
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію виконавчим 
органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)» (зі змінами).

• Розпорядження КМДА від 19.08.2017 № 988 «Про затвердження змін до переліку відомостей, що 
становлять службову інформацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації)».

• Наказ апарату КМДА №1 від 14.01.2020 «Про затвердження Положення про управління інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)».

Нормативна база на Офіційному порталі Києва

https://kyivcity.gov.ua/publichna_informatsiya_257928/normativna_baza_257977.html


Публічна інформація це -
Відображена та задокументована будь якими засобами та на будь-яких носіях інформація, 
що була:

• отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх 
обов'язків, передбачених законодавством, або

• знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом.

ЗУ «Про доступ до публічної інформації», частина 1 статті 1

Публічна інформація – у існуючому документі

Визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Якщо запитувана інформація міститься в декількох документах і її надання не вимагає 
значних інтелектуальних зусиль (додаткового аналізу) – то вона відповідає критеріям 
«відображеності та задокументованості».

Постанова Пленуму ВАСУ від 29.09.2016 №10, п. 1.1.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16


Суб'єкти владних 
повноважень

Юридичні особи, що 
фінансуються державою

Особи, що виконують 
делеговані повноваження 

Суб'єкти господарювання, 
комунальні, державні 

підприємства

Розпорядники 
інформації



• органи державної влади, 

• інші державні органи (с.206. аркуш файлу 106), 

• органи місцевого самоврядування, 

• органи влади Автономної Республіки Крим, 

• інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до 
законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.

Суб'єкти владних повноважень

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2012/04/7efd195590f891f51d636939b9dd0ca9_1432818344.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


• Юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим, є розпорядниками інформації 

стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів

Юридичні особи, що фінансуються державою



• Особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних 

повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання 

освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, є 

розпорядниками стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх 

обов'язків.

Особи, що виконують делеговані повноваження 



1. Суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені 

спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно 

інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

Суб'єкти господарювання 

2. Суб'єкти господарювання, 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 події, 
що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною 
інформацією). Закон України «Про інформацію» ст. 29.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


3. Юридичні особи публічного права, державні/комунальні підприємства або 
державні/комунальні організації, що мають на меті одержання прибутку, 
господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 
(часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або 
територіальній громаді.

Щодо інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати 
праці, винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, 
особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу 
чи входить до складу наглядової ради.

Суб'єкти господарювання 



• Комунальне підприємство – підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.

• Унітарне підприємство створюється одним засновником, який керує підприємством (безпосередньо, чи через керівника. Унітарними є 
державні, комунальні підприємства, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній 
власності засновника (частина четверта статті 63 Господарського кодексу України - ГКУ).

• Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі 
відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління (частина перша статті 78 ГКУ).

• Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної 
громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами (частина друга статті 78 ГКУ).

• Відповідно до частини третьої статті 78 ГКУ майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і 
закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві 
оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

• Відповідно до частини першої статті 140 ГКУ джерелами формування майна суб'єктів господарювання є, зокрема, грошові та матеріальні 
внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів та 
інше.

• Відтак у силу частини п’ятої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації щодо розпорядження 
комунальним підприємством комунальним майном, зокрема, інформація про використання коштів, розподіл доходів від надання послуг 
(продукції, товарів), виплати заробітної плати працівникам, використання вкладів та дотацій з бюджетів, інші витрати, та прізвища, імена, 
по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, може бути обмежено лише за умов, 
передбачених частиною п’ятою статті 6 зазначеного закону.

• У цьому контексті така інформація є суспільно необхідною, а комунальні підприємства є її розпорядниками відповідно до пункту 4 
частини другої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

ЧОМУ КП РОЗПОРЯДНИКИ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


Запитувачі інформації

• Фізичні особи

• Юридичні особи

• Об'єднання громадян без статусу юридичної особи

Зазначення у запиті імені (найменування) запитувача є для розпорядника інформативною
нормою і не впливає на умови виконання вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Обов'язок розпорядника надати інформацію на запит не змінюється залежно від особи
запитувача.

Постанова Пленуму ВАСУ від 29.09.2016 №10



Публічна 
інформація

З обмеженим 
доступом

Конфіденційна

Таємна 

Службова 

Відкрита 

Публічна інформація  = відкрита інформація



Конфіденційна інформація 

Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, 
крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 
визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 
передбачених ними умов.

• Конфіденційна інформація про фізичну особу: дані про її національність, освіту, 
сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце 
народження. 

частина 2 статті 11 ЗУ «Про інформацію»

• Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення 
особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів 
місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

частина 2 статті 5 ЗУ «Про захист персональних даних»



Таємна інформація

• Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується 
відповідно до трискладового тесту, розголошення якої може завдати 
шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, 
яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю 
досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Закон України «Про державну таємницю»

Відомості про дислокацію, систему охорони, оборони, організаційно-штатну
структуру, чисельність особового складу військових частин (установ) України в 
особливий період (на воєнний час) належать до відомостей, що становлять державну
таємницю (Розділ ІІ Зводу відомостей, що становлять державну таємницю).



Службова інформація 

• міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу 
службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з 
розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових 
функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують 
публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

• зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері 
оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять службову інформацію, може присвоюватись гриф «ДСК».



Трискладовий тест

Обмеження доступу до інформації здійснюється при дотриманні 
сукупності вимог, викладених у частині 2 статті 6 ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації».

Перевірка дотримання цих вимог (трискладовий тест) проводиться щоразу, 
коли виникає необхідність оприлюднити, або обмежити доступ до 
інформації. 

Навіть якщо раніше доступ до інформації було обмежено.



Розголошення інформації може 
завдати істотної шкоди цим 

інтересам

Шкода від оприлюднення 
переважає суспільний інтерес

Доступ 
обмежується

Інформація 
надається

Доступ до інформації обмежується виключно в інтересах:
• національної безпеки, територіальної цілісності;
• громадського порядку;
• з метою запобігання заворушенням чи злочинам,
• для охорони здоров'я населення,
• для захисту репутації або прав інших людей,
• для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
• для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

ТАК НІ

ТАК

ТАК

НІ

НІ



Інформація, що становить суспільний інтерес:

• така, що свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній 
цілісності України

• забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків

• свідчить про можливість порушення прав людини

• про введення громадськості в оману

• стосовно шкідливих екологічних та інших негативних наслідків діяльності 
(бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо. 

частина 2 статті 29  Закону України «Про інформацію»



Інформація, що не підлягає обмеженню

• про розпорядження бюджетними коштами

• про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном

• умови отримання цих коштів чи майна

• прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали 
державні/комунальні кошти або майно

• відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування

• інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, 
додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, 
керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального 
підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання 
прибутку



Інформація, що не підлягає розповсюдженню в умовах воєнного 
стану:

1. найменування військових частин (підрозділів) та інших військових 
об’єктів в районах виконання бойових (спеціальних) завдань, 
географічні координати місць їх розташування;

2. чисельність особового складу військових частин (підрозділів);
3. кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних 

засобів, їх стан та місця зберігання;
4. описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або 

можуть ідентифікувати об’єкти;
5. інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або 

плануються;
6. інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів 

та засобів захисту особового складу, озброєння та військової 
техніки, які використовуються (крім тих, які видимі або очевидно 
виражені);

7. порядок залучення сил та засобів до виконання бойових 
(спеціальних) завдань;

8. інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили 
та засоби, що залучаються);

9. інформація про переміщення та розгортання своїх військ 
(найменування, кількість, місця, райони, маршрути руху);

10. інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, 
тактику їх дій та способи застосування за призначенням;

11. інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням 
прийомів та способів, що використовувались;

12. інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної 
боротьби противника;

13. інформація про відкладені або скасовані операції;
14. інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, 

зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або 
проводяться;

15. інформація про планування та проведення заходів забезпечення 
безпеки застосування військ (дезінформація, імітація, 
демонстративні дії, маскування, протидія технічним розвідкам та 
захист інформації);

16. відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, 
що проводяться, а також плануються;

17. інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання 
широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти 
України.

Наказ Головнокомандувача ЗМУ від 03.03.22 №73

https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/nakaz_73_050322.pdf


Як обмежувати?

• Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ 
містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається 
інформація, доступ до якої необмежений. 

частина 7 статті 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

• Обмеження в доступі до інформації = відмова. Порядок оформлення 
відмови викладений у статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Підказка:

Одночасно інформуємо, що згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до
керівника розпорядника, вищого органу або суду.



Обов'язки розпорядників інформації

• Вести облік публічної інформації

• Мати структурний підрозділ, або особу відповідальну за доступ

• Організувати місце для роботи запитувачів з документами

• Оприлюднювати інформацію, в т.ч. у форматі відкритих даних 

• Надавати інформацію у відповідь на запит



Опрацювання запитів на інформацію

• Надавати достовірну, точну та повну інформацію

• Забезпечувати спрощену процедуру отримання запитувачем інформації 
(надавати обраним способом)

• Відповідати протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту

• У випадку встановлення розміру плати за копіювання та друк документів, 
надавати перші 10 арк. безкоштовно з одночасним наданням рахунку до 
сплати

• Надавати безоплатно інформацію особі про себе та інформацію, що 
становить суспільний інтерес. 



Основні процеси щодо запитів на інформацію у КМДА

Апарат КМДА, Управління 
інформаційного забезпечення 

та доступу од публічної 
інформації

Районні в місті Києві 
державні 

адміністрації

Управління РДА зі 
статусом юридичної 

особи

Підпорядковані 
підприємства, 

установи, організації 
комунальної форми 

власності

Структурні підрозділи 
КМДА -

департаменти, 
управління

Підпорядковані 
підприємства, 

установи, організації 
комунальної форми 

власності

Підпорядковані 
підприємства, 

установи, організації 
комунальної форми 

власності

- термін вираховується від дня надходження до КМДА                    - термін вираховується від дня надходження до КП,
ЯКЩО ЗАПИТУВАЧА ПОВІДОМЛЕНО

1. Реєстрація запитів, адресованих до РДА, структурних 
підрозділів, направлення до підпорядкованих КП
2. Надання відповідей на запити.
3. Контроль надання відповідей управліннями, 
підпорядкованими КП. В ідеалі – НА ЕТАПІ ПРОЄКТУ

1. Реєстрація запитів, адресованих до КМДА, голови 
КМДА, КМГ, направлення до виконавців у КМДА та РДА
2. Надання відповідей на запити (що стосуються 
компетенції апарату як розпорядника інформації).
3. Контроль надання всіх відповідей на зареєстровані 
запити.

1. Реєстрація запитів, адресованих до 
управлінь РДА, КП.
2. Надання відповідей на запити.



Відстрочка у задоволенні запиту

Відповідно до роз’яснень, оприлюднених Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
людини, розпорядник інформації в умовах воєнного стану в разі неможливості надати 
відповідь на запит може користуватись інструментом відстрочки у задоволенні запитів, що 
передбачено положеннями частини шостої статті 22 Закону. При цьому, у разі технічної 
можливості належного забезпечення роботи/дистанційної роботи, запитувач має бути 
поінформований про рішення розпорядника щодо відстрочки. 

Разом з тим, у роз’ясненнях зазначається, що можливість застосування інструменту 
відстрочки у задоволенні запиту залежить від характеру запитуваної інформації та не може 
застосовуватись у всіх без винятку випадках. 

https://ombudsman.gov.ua/uk/news_details/rozyasnennya-shchodo-rozglyadu-zvernen-ta-zapitiv-gromadyan-na-publichnu-informaciyu-v-umovah-voyennogo-stanu


Оскарження. 
Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили 
законні права та інтереси запитувача.



Куди можуть скаржитись запитувачі?

• До керівника розпорядника

• До вищого органу влади

• До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

• До суду

Практичний посібник з оскарження від Центра демократії та верховенства права 

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/web.pdf


Відповідальність. За що

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації;

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.



Відповідальність. Яка 

•Дисциплінарна

•Адміністративна

•Кримінальна відповідальність (правопорушення може 

бути інкриміноване посадовій особі за статтями КК : перешкоджання 

діяльності журналіста, службове підроблення, службова недбалість тощо)



Персональні дані

•відомості чи сукупність відомостей про 
фізичну особу, яка ідентифікована або може 
бути конкретно ідентифікована



Приклади персональних даних

• ПІБ

• адреса 

• телефон

• паспортні дані

• вік, стать, сімейний стан

• склад сім’ї

• освіта

• професія

• житлові умови

• спосіб життя

• життєві інтереси та захоплення

• споживчі звички

• фінансова інформація



Чутливі персональні дані

• расове, етнічне походження та національність;

• політичні, світоглядних та релігійних переконання;

• членство в партіях, профспілках, релігійних або ГО;

• стан здоров'я і статеве життя;

• генетичні і біометричні дані;

• місце знаходження, шляхи пересування;

• Інформація щодо застосування до особи заходів в рамках 
слідства;

• Інформація щодо вчинення стосовно особи різних видів 
насильства



Термінологія Закону України
«Про захист персональних даних»

• Володілець персональних даних -фізична або юридична особа, яка визначає 
мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури 
їх обробки, якщо інше не визначено законом

• Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій 
володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані 
від імені володільця

• Суб'єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої 
обробляються

• Одержувач персональних даних - фізична чи юридична особа, якій надаються 
персональні дані, у тому числі третя особа

• Третя особа - будь-яка особа, якій володільцем чи розпорядником 
персональних даних здійснюється передача персональних даних, КРІМ суб’єкта 
персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та 
Уповноваженого ВРУ з прав людини

стаття 2 ЗУ «Про захист персональних даних»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


Захист персональних даних

• Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані 
забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від 
незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до 
персональних даних.

• Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації 
про особу законом або відповідною особою. 



Що НЕ конфіденційне
• Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру

• Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про 
отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, 
державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених 
статтею 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

• інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, 
винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника 
юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, 
члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або 
державної чи комунальної організації, що має на меті одержання 
прибутку.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


Вимоги до обробки
• Мета обробки – нормативно обґрунтована

• Склад та зміст ПД  - відповідні, адекватні та ненадмірні стосовно мети

• Первинні джерела ПД – документи та відомості, надані про себе

• Обробка здійснюється за згодою суб'єкта, або у випадках визначених законодавством

• Здійснюється не довше, ніж необхідно для визначених цілей

• Типовий порядок обробки персональних даних затверджується Уповноваженим ВРУ з прав людини.

Особливі вимоги до обробки ПД
Забороняється обробка персональних даних про:

• расове або етнічне походження, 

• політичні, релігійні або світоглядні переконання, 

• членство в політичних партіях та професійних спілках, 

• засудження до кримінального покарання, 

• даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14


Коли обробка допустима:
• За однозначної згоди суб’єкта

• для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у сфері трудових 
правовідносин

• необхідна для захисту життєво важливих інтересів (у разі недієздатності 
суб'єкта);

• здійснюється релігійною, ГО світоглядної спрямованості, політичною партією 
або профспілкою стосовно своїх членів без передачі третім особам

• необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги;

• в цілях охорони здоров’я

• стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи 
контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом (здійснюється 
держ.органом)

• дані були явно оприлюднені суб'єктом



Повідомлення Уповноваженого про обробку
• Володілець персональних даних повідомляє Уповноваженого про обробку персональних 

даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних.

стаття 9 ЗУ «Про захист персональних даних»

Повноваження Уповноваженого Верховної ради України 
з прав людини у сфері захисту персональних даних:

Проводити на підставі звернень, або за власною ініціативою виїзні та безвиїзні,
планові, позапланові перевірки володільців або розпорядників персональних даних в
порядку, визначеному Уповноваженим, із забезпеченням відповідно до закону доступу до
приміщень, де здійснюється обробка персональних даних.

пункт 2 частина 1 стаття 23 ЗУ «Про захист персональних даних»



Підстави обробки персональних даних

1. згода суб’єкта 

2. дозвіл володільцю відповідно до закону виключно для здійснення 
його повноважень

3. укладення та виконання правочину

4. захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних

5. необхідність виконання передбаченого законом обов’язку 
володільця

6. необхідність захисту законних інтересів володільця (або третьої 
особи), крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і 
свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних 
переважають такі інтереси.



Права суб'єкта
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження, 
мету обробки, місцезнаходження володільця чи 
розпорядника ПД 

2) знати умови надання доступу до власних ПД 

3) мати доступ до своїх ПД

4) за тридцять календарних отримувати відповідь про 
обробляються його ПД 

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням 
проти обробки своїх персональних даних

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або 
знищення своїх персональних даних (якщо обробка 
незаконна, чи дані недостовірні)

7) на захист своїх персональних даних від незаконної 
обробки, втрати, знищення, пошкодження, надання 
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, 
гідність та ділову репутацію

8) звертатися із скаргами на обробку своїх 
персональних даних до Уповноваженого або до суду

9) застосовувати засоби правового захисту в разі 
порушення законодавства про захист персональних 
даних

10) вносити застереження стосовно обмеження права 
на обробку своїх персональних даних під час надання 
згоди

11) відкликати згоду на обробку персональних даних

12) знати механізм автоматичної обробки 
персональних даних

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має 
для нього правові наслідки.



Доступ до даних про себе

Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких 
відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з 
персональними даними, за умови надання інформації, визначеної 
у пункті 1 частини четвертої цієї статті, крім випадків, установлених 
законом.

• прізвище, ім'я та по батькові, 

• місце проживання (місце перебування) і

• реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит

Частина 6 статті 16 ЗУ «Про захист персональних даних» 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


Вимоги ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до 
розпорядників інформації

• Вести облік публічної інформації

• Мати структурний підрозділ, або особу відповідальну за доступ

• Організувати місце для роботи запитувачів з документами

• Оприлюднювати інформацію, в т.ч. у форматі відкритих даних 

• Надавати інформацію у відповідь на запит



Система обліку публічної інформації

Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 12.03.2012 №304 «Про 
інформаційно-телекомунікаційну систему «Єдиний веб-
портал територіальної громади міста Києва»:

Система обліку публічної інформації є модулем ЄВП.
(частина 3, пункт 3.4.)

Постачальником інформації 
для системи обліку є ІТС «ЄІП» (система АСКОД).

(частина 3, пункт 3.5.)







Захист персональних даних в АСКОДі



Персональні дані та запити на інформацію

• Запит громадянина про персональні дані – розглядається 
відповідно до статті 16 ЗУ «Про захист персональних даних»

• При наданні інформації на запит «про себе», необхідно 
впевнитись, що особа запитує інформацію стосовно власних 
даних (про розгляд попереднього запиту, звернення тощо) 



Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого ВРУ з прав
людини про обробку персональних даних або про зміну відомостей, які
підлягають повідомленню згідно із законом – штраф від 3400 до 34000 грн.

Невиконання законних вимог (приписів) Уповноваженого щодо запобігання
або усунення порушень законодавства про захист персональних даних –
штраф від 5100 до 34000 грн.

Недодержання встановленого законодавством про захист персональних
даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного
доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних – штраф
від 5100 до 34000 грн.

(стаття 188-39 КУпАП)

Відповідальність



Дякую за увагу!

Управління інформаційного забезпечення 

та доступу до публічної інформації 

апарату виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації

(044) 202 76 00

(044) 202 76 42

(044) 202 74 54

Забезпечення доступу до публічної інформації 
– баланс між відкритістю за замовченням та 
захистом законних прав та інтересів

https://forms.gle/HKMqJrYskfNcqvAm8


