
 

 

Як особа може реалізувати своє право на доступ до публічної інформацію в умовах 

воєнного стану? 

 

В умовах воєнного стану доступ до публічної інформації є надзвичайно важливим 

інструментом, здатним врятувати життя та вберегти здоров'я людини. Завчасне 

інформування громадян про загрозу нападу, окупації може сприяти своєчасній евакуації 

населення, запобігти гуманітарним катастрофам та вчиненню злочинів проти людяності, 

геноциду російськими військами. 

З початку широкомасштабного російського вторгнення багато державних сервісів, 

органів державної влади та місцевого самоврядування, які працювали до війни, припинили 

роботу або працюють з обмеженнями, як через загрозу національній безпеці, так і через 

відсутність реальної можливості належного функціонування. 

Разом з тим досвід життя країни в умовах воєнного стану свідчить про важливість, 

якісного та оперативного доступу до публічної інформації для забезпечення належного 

функціонування правової системи. 

Право на доступ до публічної інформації громадян гарантовано ст. 34, 50 

Конституції України, Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів, 

Законом України “Про доступ до публічної інформації” (далі - Закон № 2939-VI) та іншими 

законами.  

Так, відповідно до ст. 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - 

на свій вибір.  

При цьому, Закон № 2939-VI визначає такі основні шляхи реалізації права на 

доступ до публічної інформації: 

 ознайомлення з інформацією, оприлюдненою її розпорядниками в офіційних 

джерелах; 

 відвідування засідань колегіального органу; 

 ознайомлення з документами у спеціально відведеному місці розпорядником 

інформації; 

 направлення запиту та відповідно отримання відповіді на нього; 

 ознайомлення з інформацією в інформаційних сервісах, що працюють на основі 

відкритих даних. 

Водночас, в умовах воєнного стану значна частина вказаних прав може 

підлягати обмеженням та матиме певні особливості їх реалізації: 

 впровадження контролю за змістом і поширенням інформації; 

 тимчасова зупинка роботи державних реєстрів та баз даних; 

 запровадження особливого режиму роботи та посилення охорони об'єктів 

державного значення; 

 запровадження комендантської години; 

 відстрочення в задоволенні запитів на інформацію тощо.  

Вказані вище та інші обмеження можуть істотно впливати на можливість громадян 

в реалізації свого права на доступ до публічної інформації.  

Так, наприклад, з міркувань безпеки може бути обмежено право громадян на 

відвідування засідань колегіального органу та ознайомлення з документами у спеціально 

відведеному розпорядником інформації місці. У зв'язку з війною в багатьох розпорядників 

відсутня реальна можливість розглянути запит та надати відповідь. 

Виходячи із складних умов роботи органів влади, існуючих обмежень в умовах 

воєнного стану, реалізація права на доступ до публічної інформації, фактично, здійснюється 

шляхом ознайомлення громадянами з інформацією у відкритих джерелах мережі Інтернет. 



З огляду на вказане розпорядникам інформації рекомендовано максимально 

зосередити увагу над наповненням та оновленням інформації на офіційних веб-сайтах та на 

офіційних сторінках у соцмережах.    

Так, особа може реалізувати своє право на доступ до публічної інформації, 

користуючись офіційними ресурсами органів державної влади  та місцевого 

самоврядування, посилання на деякі з них нижче. 

 

Інформація про діяльність судової гілки влади: 
https://court.gov.ua/ - Інформаційний ресурс судової влади України дозволяє 

отримати інформацію щодо функціонування судової системи.  

 

Інформація про правову допомогу 

https://www.legalaid.gov.ua/ - Система надання безоплатної правової допомоги 

Також, можливо скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова 

допомога», завантаживши його через Google Play чи App Store за посиланням 

https://bit.ly/3hwwgqR, або завантажити мобільний застосунок «Твоє право», перейшовши 

за посиланням https://bit.ly/3iorbkE; 

у месенджерах Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html та Вайбер 

http://legalaid.gov.ua/viber.html; 

у кабінеті клієнта на сайті системи БПД https://cabinet.legalaid.gov.ua/; 

  

Інформація про чинне законодавство 

https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/RnaAbout?OpenDocument - 

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws - Законодавство України.  

 

Інформація ситуацію на фронті 

Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua 

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA 

Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua 

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police 

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA 

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine 

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA 

Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces 

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua 

Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces 

 

Інформація про встановлені на території областей обмеження:  
Сайти обласних військових адміністрацій, наприклад https://koda.gov.ua/ - Київська 

обласна військова адміністрація, інформація щодо наказів про запровадження 

комендантської години, заборону торгівлі алкогольними напоями, тощо.  

 

Інформація про протидію російській дезінформаційній війні: 
https://cpd.gov.ua/ - Центр протидії дезінформації при РНБО України 
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https://cert.gov.ua/ - Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події 

України, яка функціонує в складі Державного центру кіберзахисту Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України.  

https://cip.gov.ua/ua https://www.facebook.com/dsszzi - Державна служба спеціального 

звʼязку та захисту інформації України. 

 

Інформація щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі: 

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune 

Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo 

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua 

Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) 

https://www.facebook.com/DSBT.UA 

 

Корисні посилання: 

https://www.president.gov.ua/ https://www.facebook.com/president.gov.ua - Президенкт 

України; 

https://www.rnbo.gov.ua/ - Рада національної безпеки і оборони; 

https://www.rada.gov.ua/ - Верховна Рада України; 

https://www.kmu.gov.ua/ https://www.facebook.com/KabminUA - Урядовий портал.  

https://nais.gov.ua/ - Інформаційний ресурс ДП “Національні інформаційні системи” 

дозволяє отримати інформацію щодо функціонування єдиних та державних реєстрів.  

https://minre.gov.ua/news - Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України, інформація щодо гуманітарних коридорів.  

 

Можуть бути корисними такі сервіси, які функціонують на основі офіційних 

відкритих даних: 

 

https://opendatabot.ua/ - сервіс моніторингу реєстраційних даних українських 

компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю 

контрагентів. 

https://youcontrol.com.ua/ - сервіс перевірки компаній. 

https://clarity-project.info/edrs - система аналітики відкритих даних щодо закупівель. 

https://www.saveecobot.com/ - поєднує дані про забруднення, забруднювачів та 

інструменти захисту довкілля. 

https://conp.com.ua/ - аналітичний інструмент для пошуку та дослідження візуалізації 

судових рішень.  

https://ips.ligazakon.net/ - платформа ЛІГА:ЗАКОН. 

Таким чином, право особи на своєчасне та оперативне отримання публічної 

інформації в умовах воєнного стану є вкрай важливим, адже може не тільки сприяти 

реалізації своїх прав чи інтересів, а й врятувати життя та вберегти здоров'я.  

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.  
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