
 

 

Особливості розгляду запитів на інформацію та відстрочки в їх задоволенні в 

умовах воєнного стану. 

 

Відповідно до ст. 34 та 64 Конституції України право на інформацію в період дії 

правового режиму воєнного стану може підлягати обмеженням.  

Інститут подання запиту на інформацію є одним із основоположних елементів права 

на свободу збору та доступу до публічної інформації.  

У відкритих джерелах мережі Інтернет міститься низка роз’яснень щодо того, яким 

чином потрібно розглядати запити, які вимоги до них ставляться. Водночас значна 

більшість таких інформаційно-роз’яснювальних матеріалів не містить рекомендацій щодо 

того, як розглядати такі запити під час війни. 

В умовах воєнного стану відповідно до положень ч. 3 ст. 34 Конституції України, ст. 

6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі - Закон № 2939-VI) право на 

доступ до інформації може підлягати обмеженням, перш за все, для захисту інтересів 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням. 

При застосуванні таких обмежень відпвідальній посадовій особі насамперед 

потрібно враховувати специфіку роботи установи та віддаленість від місць проведення 

бойових дій.  

Розпорядникам інформації в умовах близькості до лінії зіткнення може бути, 

банально, не до розгляду запитів та їх реєстрації. Більше того, пошта та електронні 

скриньки можуть не працювати, а електропостачання відсутнє. Отож як же бути з тими 

запитами, які надійшли на поштову або електронну адресу?  

Перш за все, потрібно спробувати максимально, наскільки це можливо, убезпечити 

працівників та налагодити дистанційну роботу. Досвід, здобутий за час пандемії 

коронавірусу, може бути при нагоді. 

За можливості, варто оприлюднити оголошення на веб-сайті щодо переведення 

листування з установою в електронну та усну форму (шляхом надання усних відповідей за 

допомогою контактного телефону установи). Зазначене надасть змогу оперативно 

повідомляти  громадянам суспільно-важливу інформацію (напр. про гуманітарні коридори 

та безпечні маршрути евакуації тощо). 

Також рекомендовано забезпечити належне оприлюднення на офіційних сторінках 

розпорядника у соцмережах достовірної та точної інформації. Практичний досвід свідчить 

про їхню більшу ефективність інформування, аніж веб-сайтів. 

На період дії надзвичайних обставин, які неминуче можуть загрожувати життю чи 

здоров'ю працівників, розгляд запитів на інформацію, що вже надійшли та зареєстровані, 

можна призупинити шляхом інформування запитувачів про відстрочку їхнього розгляду, 

попередньо повідомивши про це на вебсайті та сторінках в соцмережах розпорядника.  

У разі технічної можливості належного забезпечення дистанційної роботи 

розпорядника на виконання вимог ч. 4 ст. 22 Закону № 2939-VI відстрочку в задоволенні 

запитів слід надавати у письмовій формі на кожний запит.  

З огляду на існування одних і тих же підстав для відстрочки в умовах воєнного стану 

вважаємо, що відповідь для усіх запитувачів може мати однорідний характер та шаблонний 

зміст. Звернення (у відповіді про відстрочку) до запитувача в формі “Шановний 

запитувачу” без зазначення його імені або прізвища в такому листі не є порушенням вимог 

Закону № 2939-VI. 

Відповідь про відстрочку в задоволенні обов’язково має містити: 
 прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд 

запиту розпорядником інформації;  

 дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;  



 причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений 

у встановлений цим законом строк (інформується про неможливість 

здійснення роботи у зв’язку з проведенням евакуаційних заходів, веденням 

(загрозою ведення) бойових дій за місцем розташування розпорядника, 

бомбардуванням відповідного населеного пункту, тимчасовою окупацією, 

іншими загрозами життю та здоров’ю відповідальних за розгляд осіб); 

 строк, у який буде задоволено запит (у повідомленні про відстрочку 

необхідно вказати орієнтовну дату надання запитуваної інформації, напр. 

“впродовж п’яти робочих днів після перемоги”).  

 підпис. 

При цьому застосування інструменту відстрочки у задоволенні запиту є правом 

(дискреційним повноваженням) розпорядника, яке не може підлягати хаотичному 

застосуванню у всіх без винятку випадках. 

Перш ніж застосовувати “відстрочку” розпорядникам варто переконатись в 

реальній відсутності можливості розгляду та задоволення запитів, зокрема необхідно 

з’ясувати таке: 
 гарантування безпеки  працівників розпорядника під час виконання 

ними  обов’язків та віддаленість місця розташування розпорядника від територій, 

де відбуваються бойові дії; 

 чи наявна достатня кількість працівників для забезпечення розгляду запитів ( 

напр. мобілізація/призов частини працівників, що істотно може впливати на 

забезпечення основної діяльності установи); 

 чи забезпечено дистанційний доступ працівників до публічної інформації 

розпорядника для її надання на запит (у разі якщо діяльність посадових осіб, 

відповідальних за розгляд запитів, переведена в дистанційну форму); 

 наявність необхідного та достатнього матеріального (папір, фарба тощо) та 

технічного забезпечення (напр. ноутбук, доступ до Інтернету, системи 

документообігу) працівників для дистанційного розгляду запитів на інформацію. 

Отже, застосування відстрочки у задоволенні запитів рекомендовано 

здійснювати за існування нагальної необхідності, як відповідну та достатню реакцією 

на обставини непереборної сили (війна та бойові дії). 

 

Приклад відстрочки: 

  

Дата надсилання або вручення  

повідомлення про відстрочку 

Шановний запитувачу! 

Відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» повідомляємо Вам про відстрочку у задоволенні Вашого запиту. 

Інформуємо, що у зв’язку з військовою агресією російської федерації Указом 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 (затверджено 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» реєстр. № 2102-IX від 24.02.2022) в Україні введено воєнний стан. 

Відповідно до пункту 3 зазначеного Указу встановлено можливість  обмежувати 

окремі конституційні права і свободи людини і громадянина, зокрема право на інформацію 

закріплене у статті 34 Конституції України. 

Мобілізація/призов, евакуація окремих працівників установи, необхідність 

щоденного виконання завдань військового керівництва, відсутність технічної можливості 

забезпечети дистанційну роботу працівників, у тому числі доступу до публічної інформації 

розпорядника, наразі, унеможливлює здійснення розгляду та задоволення запитів на 

інформацію. 



Крім того, необхідність опереативного реагування на загрози пов’язані з війною, а 

також сприяння забезпеченню прав громадян зумовлює потребу повної мобілізації наявних 

ресурсів та зосередження роботи розпорядника інформації над виконанням першочергових 

обов’язків у сфері оборони країни. 

Отже, Ваш запит на інформацію буде задоволено впродовж ____ робочих днів, після 

завершення дії правового режиму воєнного стану, а також належного відновлення роботи 

установи (може бути пов’язано із руйнуваннями приміщень або будівлі розпорядника, 

поверненням працівників до роботи тощо). 

Відповідальна особа за розгляд запиту ______________________________ (повна 

назва посади та ПІБ). 

Піпис уповноваженої особи із зазначенням посади та ПІБ 

 


