
Яка інформація може вважатись суспільно необхідною в умовах воєнного стану? 

 

В наш час, беззаперечним є той факт, що без належного забезпечення права 

суспільства на доступ до достовірної, точної та повної інформації неможливе існування 

демократичних свобод та прав людини. 

У зв’язку з цим, при вирішенні питання щодо обмеження чи надання доступу до тієї 

чи іншої інформації в умовах воєнного стану важливо дотримуватись відповідного балансу 

між захищуваним та суспільним інтересами. Зазначене можливе лише на підставі 

проведення “трискладового тесту” (ч. 2 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”). 

Відповідно ст. 29 Закону України “Про інформацію” інформація з обмеженим 

доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом 

суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну 

шкоду від її поширення. 

Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу 

державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію 

конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав 

людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки 

діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо. 

З огляду на характер суспільно необхідної інформації законодавство не надає 

вичерпного переліку такої інформації. Гнучкість законодавства в цьому аспекті виправдано 

надає судам можливість визначати, чи є конкретна інформація суспільно необхідною, з 

урахуванням індивідуальних обставин справи (п. 6.4. постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України № 10 від 26.09.2016 р. «Про практику застосування 

адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» (далі - 

Постанова). 

Отже, суспільний інтерес можна розуміти як достатньо абстрактне правове явище, 

яке свідчить про майбутню користь, яку отримає суспільство від розкриття інформації.  

Предмет суспільного інтересу може становити лише інформація та/або документ, які 

за своїм змістом можуть підпадати під визначення інформації, обмеженої в доступі 

(конфіденційна, таємна, службова). При цьому неважливо, чи розголошення такої 

інформації матиме позитивний вплив на ціле суспільство чи окрему людину. 

Порівняно з мирним часом воєнні загрози зумовлюють нові виклики при  наданні 

або обмеженні доступу до інформації, значно підвищуючи рівень відповідальності 

посадової особи розпорядника інформації. До того ж, як від бездумного розголошення, так 

і від необгрунтованого обмеження в доступі тієї чи іншої інформації, може залежати життя 

та здоров'я людей, цілісність майна тощо. 

Тому під час застосування “трискладового тесту” з метою вирішення питання 

обмеження в доступі інформації слід максимально всебічно вивчати усі аргументи щодо 

розкриття інформації при проведенні перевірки на наявність відповідного суспільного 

інтересу.    

Суб'єкти інформаційних відносин звільняються від відповідальності за 

розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця інформація є 

суспільно необхідною (ч. 3 ст. 29 Закону України “Про інформацію”). 

Впровадження правового режиму воєнного стану в Україні істотно відобразилось на 

можливості кожного в реалізації свого права на інформацію, зокрема, у зв'язку з 

впровадженням контролю за змістом і поширенням інформації, інших обмежень, 

спрямованих на посилення захисту інформації в сфері оборони країни. Адже в реаліях війни 

першочерговим залишається забезпечення національної безпеки, територіальної цілісності 

та громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам.  
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З огляду на вказане, оцінюючи конкретну інформацію на предмет наявності 

суспільного інтересу до неї, рекомендовано враховувати окремі критерії, які визначено у п. 

6.4. Постанови, зокрема: 

1) особу запитувача. Якщо інформацію запитує журналіст або особа, яка, 

користуючись сучасними засобами комунікації, створює площадку для суспільного 

обговорення важливих питань, систематично інформує суспільство про суспільні події, 

представник громадської організації, це є додатковим аргументом на користь наявності 

суспільного інтересу до неї; 

2) кількість осіб (фізичних чи юридичних), яких стосується запитувана 

інформація. Так, наприклад, інформація про структуру тарифу оплати комунальних послуг 

стосується кожного члена територіальної громади, на яку поширюється відповідне рішення. 

Тому чим більша кількість осіб, на чиї права, обов'язки та інтереси впливає запитувана 

інформація, тим більший суспільний інтерес до неї; 

3) наявність суспільної дискусії на момент отримання розпорядником 

інформації запиту (стосується актуальної дискусії, яка ведеться, наприклад, у засобах 

масової інформації, парламенті чи місцевій раді); 

4) час, який минув з моменту створення інформації/документа. Так, чим більше 

часу проходить з моменту створення інформації/документа, тим меншою, здебільшого, є 

потенційна шкода в розголошенні і, відповідно, тим більше перевага надається розкриттю 

інформації; 

5) чим менша ймовірність завдання шкоди, тим більша перевага надається 

розкриттю інформації; 

6) якщо інформація стосується публічного діяча або особи, яка претендує на 

зайняття публічної посади, то це додатковий аргумент на користь розкриття інформації. 

Така інформація може бути обмежена в доступі лише через серйозні обставини та високу 

ймовірність завдання істотної шкоди. Публічними діячами у цьому контексті можуть 

вважатись особи, які обіймають посади публічної служби (посади в державних органах, 

органах місцевого самоврядування) або користуються державними ресурсами, а також усі 

ті, хто відіграє певну роль у суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, 

соціальній сфері, спорті чи в будь-якій іншій галузі). Чим вищою є посада публічної 

служби, яку займає особа або на яку претендує особа, тим меншою є можливість обмеження 

доступу до інформації про неї; 

7) лише дуже серйозні доводи на користь суспільного інтересу в розголошенні 

інформації можуть переважити можливу шкоду інтересам захисту права на 

невтручання в особисте життя та захисту персональних даних, коли йдеться про так 

звані вразливі персональні дані (дані про расове або етнічне походження, політичні, 

релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних 

спілках, засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, 

статевого життя, біометричних або генетичних даних). 

При цьому, в умовах воєнного стану, при визначенні, чи є інформація суспільно 

необхідною, крім вказаних вище загальних критеріїв розпорядникам інформації 

також  варто враховувати: 
1. географію інформації (інформація, що запитується, за своїм змістом не стосується 

о діяльності (за винятком інформації щодо воєнних злочинів) фізичних чи 

юридичних осіб, місцезнаходження та розташування яких  наближене до лінії 

ведення бойових дій та місць, прикордонних до ворожих країн, це є додатковим 

аргументом на користь наявності суспільного інтересу до неї); 

2. характер інформації (запит щодо доступу до інформації, яка стосується більш 

загальних, не конкретизованих відомостей, є додатковим аргументом на користь 

наявності суспільного інтересу до неї). 

Так, наприклад, в умовах воєнного стану інформація може вважатись суспільно 

необхідною, якщо її поширення сприяє: 
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інформуванню громадян про впровадження обмежувальних заходів правового 

режиму воєнного стану; 

реалізації, а також захисту прав та інтересів внутрішньо-переміщених та інших осіб, 

що постраждали внаслідок війни; 

інформуванню про місця укриття, прихистку, наявність в них ліків та продуктів 

харчування; 

інформуванню про рух евакуаційного транспорту; 

інформуванню про воєнні загрози з боку агресора та необхідність евакуації 

населення; інформуванню про режим та особливості функціонування органів, підприємств 

та установ, які надають адміністративні та інші послуги, в умовах воєнного стану; 

інформуванню про державні гарантії, оподаткування, правові особливості ведення, 

іншу інформацію щодо здійснення підприємницької діяльності в умовах воєнного стану;  

захисту навколишнього середовища, виявленню завданої або можливої шкоди 

екології, обізнаності суспільства про дійсний стан довкілля та чинники, які на нього 

впливають; 

інформуванню суспільства та міжнародної спільноти про скоєні злочини проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; 

посиленню підзвітності і підконтрольності щодо процесу доставки, розподілу та 

розповсюдження гуманітарної допомоги;  

викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади, їхніх працівників під час 

вжиття заходів щодо усунення негативних наслідків війни тощо. 

Таким чином, під час війни суспільно необхідною слід вважати інформацію, 

спрямовану на попередження та запобігання негативним наслідкам бойових дій, 

аварійних ситуацій техногенного характеру, вчиненню злочинів, збереження життя, 

здоров’я людей та майна тощо. 

.  


