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ПЛАН

1. Нормативна база. Закони та документи КМДА та 
розпорядників інформації.

2. Спеціальний структурний підрозділ КМДА. Відповідальна 
особа розпорядника інформації.

3. Порядок опрацювання запитів.

4. Система внутрішнього контролю.

5. Самостійна робота.



НОРМАТИВНА БАЗА З ПИТАНЬ 
ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

 Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 Постанова ВАСУ про практику застосування адмін.судами законодавства про доступ до публічної
інформації

 Закон України "Про захист персональних даних"

 Закон України "Про інформацію"

 Рекомендації розпорядникам публічної інформації від "Платформи Омбудсман Плюс“ (В.Лутковська)

 Рекомендації Уповноваженого ВРУ з прав людини з питань додержання конституційного права 
людини і громадянина на доступ до інформації 2021 (Л.Денисова)

 Рекомендації щодо забезпечення умов безпосереднього доступу

 Трискладовий тест

 Службова інформація

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/print_2505_recommendations1.pdf
https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/print_2505_recommendations1.pdf
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


У 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 від 2021)

 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


ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Удосконалення порядку опрацювання запитів на інформацію.

 Типова посадова інструкція особи, визначеної відповідальної за 
доступ до інформації.

 Унормування порядку оприлюднення інформації, в тому числі у 
формі відкритих даних.



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 
РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

 Документ, яким призначено особу, відповідальну за доступ до 
інформації та визначені її завдання.

 Розмір відшкодування вартості витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитами на інформацію. Процедура 
відшкодування. 

 Порядок оприлюднення інформації у форматі відкритих даних. 
Рекомендації до нормативної бази стосовно відкритих даних

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://data.gov.ua/uploads/files/2018-08-11-104314.216325Part01.pdf


СПЕЦІАЛЬНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату КМДА визначене спеціальним структурним
підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до
публічної інформації у виконавчому органі Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

Положення про управління

Положення про відділ

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/aparat_kmda/struktura_aparatu_kmda/upravlinnya_informatsiynogo_zabezpechennya_ta_dostupu_do_publichno_informatsi_386590/polozhennya_396262/
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/3309.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text


ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА 
РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ

Обов’язок розпорядника інформації - мати 
спеціальні структурні підрозділи або 
призначати відповідальних осіб для 
забезпечення доступу запитувачів до 
інформації та оприлюднення інформації.



ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ

 Різниця запитів на доступ до публічної інформації та запитів ЗМІ

 Реєстрація запитів в апараті; у розпорядника інформації

 Діловодство в опрацюванні запитів 

 Надання відповідей на запити

 Відмова в наданні інформації



РІЗНИЦЯ ЗАПИТІВ НА ДОСТУП ДО 
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАПИТІВ ЗМІ

Журналісти також подають запити на публічну інформацію.

Звернення Запит 

Запрошень на ефіри, отримання 
коментарів, роз’яснень, погодження 

зйомок у комунальних закладах тощо

Створена і зафіксована в 
документі інформація

Визначає запитувач 5 (20) робочих днів

Активна, оперативна, телефоном
Письмова, для уточнення 

запитуваної інформації



РЕЄСТРАЦІЯ ЗАПИТІВ В АПАРАТІ КМДА. 
У РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ

Шляхи надходження запитів:

 СЕВ

 АСКОД

 Е-пошта

 Фізична пошта

 Особисто (через скриньки під 
час карантинних обмежень)

 Телефон (усно)

 Факс

 Через онлайн-форму



КВАЛІФІКУВАННЯ ЗАПИТУ ЯК ЗВЕРНЕННЯ

1
•Попередній розгляд і визначання відповідність 
вимогам закону.

2

•Передання запиту, який є за змістом зверненням, до 
відповідного управління для розгляду згідно із 
Законом України «Про звернення громадян».

3
• Інформування запитувача у 5-денний строк.



ДІЛОВОДСТВО В ОПРАЦЮВАННІ ЗАПИТІВ 

Облік запитів на інформацію - визначений Законом України «Про доступу до публічної 
інформації» обов’язок розпорядників. 

Для належного обліку запитів, отриманих через СЕВ, АСКОД, під час реєстрації слід 
змінити категорію документа на «Запити на інформацію». 



Значна частина запитів на інформацію надходить через електронні засоби 
комунікації і потребує надання відповіді на електронну пошту. 

В процесі опрацювання такого запиту жодна паперова копія не має 
створюватись. 

Направлення запиту до підпорядкованих 
установ, підприємств, організацій (за 
належністю) – із резолюцією та письмовим 
повідомленням запитувача.

ПРІОРИТЕТ – ЕЛЕКТРОННЕ ДІЛОВОДСТВО



ПОВАГА ДО СПІВВИКОНАВЦІВ!

 Уважно читати резолюції

 Дотримуватись термінів розгляду

 Давати інформацію до співвиконавців у 
машиночитному форматі

 Погодження проектів здійснювати в 
електронному вигляді



 Інструкція з діловодства (затверджена розпорядженням КМДА 
від 25.09.2018 № 1747, зі змінами) визначає, що «особливості 
організації діловодства … за запитами на публічну інформацію
визначаються окремими нормативно-правовими актами, 
вимоги цієї Інструкції поширюються на зазначені види 
діловодства в частині загальних принципів роботи з 
документами та в частині, прямо не визначеній окремими 
нормативно-правовими актами».

ВАЖЛИВО!

https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6009.pdf


ВИМОГИ ДО ЗАПИТУ, ВИЗНАЧЕНІ ЧАСТИНОЮ 5 СТАТТІ 19 
ЗАКОНУ - 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. 



ЩОДО ОСОБИ ЗАПИТУВАЧА

 Запитувач може обрати будь-який зручний спосіб для 
подання запиту. При цьому вказувати усі свої дані (ПІБ 
повністю, адресу проживання, електронну пошту, номери 
телефонів та інше) не є обов’язковим. Головне залишити 
контакти для зворотного зв'язку.

 Законодавством у сфері доступу до публічної інформації 
не передбачено обов'язку розпорядника інформації 
ідентифікувати особу запитувача. 

 Випадок, коли необхідне підтвердження особи –
запитують інформацію про себе.



НАДАННЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТИ

 Під час підготовки відповіді на запит раціональною є така 
організація роботи, за якої головним виконавцем є особа, 
визначена відповідальною за доступ, а співвиконавці – профільні 
спеціалісти – оперативно надають інформацію відповідальній особі.

 Опрацювання запиту на інформацію виконавцем профільним 
спеціалістом, має починатись у перший день отримання запиту у 
розпорядника інформації. 



ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ РОЗГЛЯДУ
ВІДСТРОЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ

 Продовження терміну розгляду. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або
потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

 Відстрочка. Відповідно до роз’яснень, оприлюднених Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
людини, розпорядник інформації у 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. 

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


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

 Планування та закупівель товарів та послуг за бюджетні кошти, в т.ч. оборонних закупівель (крім державної таємниці)

 Наявність у фізичних осіб податкового боргу

 Про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, 
зазначених вище

 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:

 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


ВІДМОВА В НАДАННІ ІНФОРМАЦІЇ.
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ 

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний володіти 
запитуваною інформацією. 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з 
обмеженим доступом (таємна, конфіденційна, службова). В обов’язковому 
порядку застосовується «трискладовий тест».

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, 
пов'язані з копіюванням або друком.

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n164


ТРИСКЛАДОВИЙ ТЕСТ

Одна із причин для відмови у наданні інформації (але не 
документу) - інформація, що запитується, належить до категорії 
інформації з обмеженим доступом (таємна, конфіденційна, 
службова). 

В обов’язковому порядку застосовується «трискладовий тест» -
алгоритм визначення того, чи необхідно обмежувати доступ до 
певної публічної інформації.

Посібник із застосування трискладового тесту

http://access-info.org.ua/wp-content/uploads/2015/12/217.pdf


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 або громадського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації
або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

ТАК НІ

ТАК

ТАК

НІ

НІ



ТРИСКЛАДОВИЙ ТЕСТ 
НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗАПИТІВ

Застосування трискладового тесту необхідне за умови:

 створення нового документу (інформації), що включає в себе відомості, які можуть бути
віднесені до службової інформації;

 зміни існуючого документу (інформації), що включає в себе відомості, які можуть бути
віднесені до службової інформації;

 проведення перегляду документу (інформації), віднесеного до категорії обмеженого
доступу до 09.05.2011, на відповідність його статусу новому законодавству.

 надходження запиту на інформацію, якщо така інформація обмежена в доступі (у 
випадку зі службовою інформацією фактично має відбутися повторне застосування 
трискладового тесту).



ОФОРМЛЕННЯ ВІДМОВИ

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту
розпорядником інформації;

 2) дату відмови;

 3) мотивовану підставу відмови;

 4) порядок оскарження відмови;

 5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СПЕЦІАЛЬНОГО 
СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

Управління інформаційного забезпечення 
та доступу до публічної інформації 

(УІЗДПІ)



МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ:

 Визначення контрольного терміну.

 Направлення на виконання із резолюцією.

 Контроль якості виконання запиту.

 Моніторинг виконавської дисципліни під час опрацювання

запитів на інформацію.



ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО ТЕРМІНУ

Закон України «Про доступ до публічної інформації»: відповідь надається не пізніше 5
робочих днів з дня отримання запиту.

Під час реєстрації запиту на інформацію, що надійшов до УІЗДПІ, контрольний термін
відраховується із наступного дня після надходження запиту до КМДА і становить 5 робочих
днів.

Цивільний Кодекс України, Стаття 253. Початок перебігу строку

1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної
календарної дати або настання події, з якою пов'язано його
початок.

Комунальні підприємства – окремі розпорядники інформації і відповідно до закону розгляд
запиту в КП починається з дня отримання запиту (із резолюцією, або вхідним листом).



НАПРАВЛЕННЯ НА ВИКОНАННЯ ІЗ РЕЗОЛЮЦІЄЮ

Запит, зареєстрований в апараті, може бути направлений на виконання:

 керівникам комунальних установ, підпорядкованих апарату;

 керівникам структурних підрозділів апарату;

 керівникам департаменті та управлінь;

 головам районних в місті Києві державних адміністрацій.

Розглядати запит на інформацію комунальному підприємству доручає профільний
департамент до сфери якого віднесено дане підприємство. У розумінні закону таке
доручення є переправленням належному розпоряднику із обов’язковим повідомленням
про це запитувача (частина 3 статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»).





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

1. Реєстрація запитів, адресованих до РДА, 
структурних підрозділів, направлення до 
підпорядкованих КП
2. Надання відповідей на запити.
3. Контроль надання відповідей підпорядкованими КП.

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.



КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАПИТУ

 Всі відповіді департаментів, управлінь, районних в місті Києві адміністрацій, установ та

підприємств комунальної форми власності Києва, що надані на запити, зареєстровані в УІЗДПІ,

проходять контроль. У випадку дотримання всіх вимог, запит знімається з контролю.

 Якщо співробітник, що здійснює контроль, виявляє порушення, він вносить до реєстраційно-

моніторингової картки запиту в АСКОДі зауваження в якому зазначає:

1) Назву структурного підрозділу виконавця

2) Дату виявлення порушення

3) Причину неможливості підтвердження виконання запиту і продовження контролю

4) В окремих випадках – рекомендації щодо усунення порушення.



МОНІТОРИНГ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

Показники моніторингу:

 Дотримання термінів виконання

 Відповідність відповідей вимогам законодавства

 Відповідність оформлення відповідей нормам діловодства

 Вид порушення

 Кількість запитів, зауваження до виконання яких проігноровано

 Кількість зауважень до підпорядкованих КП



САМОСТІЙНА РОБОТА

 Закон України "Про доступ до публічної інформації " 

 Постанова ВАСУ про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ 
до публічної інформації

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 Управління 
інформаційного 
забезпечення та 
доступу до публічної 
інформації апарату 
КМДА

(044)202-74-54

(044)202-75-53

zapyt@kma.gov.ua

 Відділ забезпечення 
доступу до публічної 
інформації


