
 

Яким чином може бути обмежено право на доступ до публічної інформації в умовах 

воєнного стану? 

 

Зазначене право може підлягати обмеженням, перш за все, для захисту інтересів 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням. 

При цьому такі обмеження можуть встановлюватись виключно на підставі закону (ч. 

3 ст. 64 Конституції України). 

В період дії правового режиму воєнного стану є дві основні підстави застосування 

обмежень права на доступ до публічної інформації: 

 пункт 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 

№64/2022 (далі - Указ) (затверджено Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» реєстр. № 2102-IX 

від 24.02.2022 (далі - Закон № 2102-IX), а також стаття 8 Закону України “Про 

правовий режим воєнного стану” (далі - Закон № 389-VIII); 

 випадки, передбачені Законом України “Про доступ до публічної інформації” 

(далі - Закон № 2939-VI). 
 

Обмеження на підставі Закону № 389-VIII: 
Застосування обмежень, визначених цим законом, здійснюється відповідними 

суб’єктами владних повноважень з дотриманням таких умов: 

впроваджується за відповідної потреби, в кожному випадку окремо, адже 

відповідно до положень Указу право на інформацію (ст. 34 Конституції України) “може 

обмежуватись”; 

обмеження прав може застосовуватись виключно на період дії правового режиму 

воєнного стану. 

Хто впроваджує такі обмеження? 
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” такі 

обмеження можуть запроваджувати зокрема:  

військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення);  

органи виконавчої влади (у разі їх залучення до впровадження таких обмежень 

військовим командуванням, військовими адміністраціями);   

органи місцевого самоврядування (у разі їх залучення до впровадження таких 

обмежень військовим командуванням, військовими адміністраціями).   

Цією ж статтею встановлено вичерпний перелік повноважень, серед яких такі 

стосуються сфери доступу до інформації: 

встановлювати регулювання діяльності поліграфічних підприємств, видавництв, 

телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і 

закладів культури та засобів масової інформації; 

забороняти передачу інформації через комп’ютерні мережі; 

вживати додаткових заходів щодо посилення охорони державної таємниці. 

Одним із прикладів такого регулювання в сфері доступу до публічної інформації 

можна вважати можливість зупинення, обмеження доступу до інформаційних, 

інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем публічних 

електронних реєстрів (постанова КМУ “Деякі питання забезпечення функціонування 

інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних 

електронних реєстрів в умовах воєнного стану” від 12 березня 2022 р. № 263). 
 

Обмеження на підставі Закону № 2939-VI: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-2022-%D0%BF#Text


Закон України “Про доступ до публічної інформації” також передбачає й інші, окрім 

визначених Законом № 389-VIII, інструменти тимчасового обмеження права на доступ до 

інформації, які цілком обгрунтовано можуть застосовуватись будь-яким розпорядником 

інформації в умовах воєнного стану зокрема: 

 відстрочка у задоволенні запиту на інформацію (наприклад, у випадках 

неможливості забезпечення належного розгляду запитів у зв’язку з загрозою ведення 

бойових дій на території розташування відповідного розпорядника); 

 тимчасове обмеження доступу до окремих категорій оприлюдненної інформації 
або її тимчасове вилучення в порядку, визначеному ч. 2 ст. 6 Закону № 2939-VI 

(може застосовуватись шляхом віднесення до службової відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 9 

цього ж закону); 

 обмеження доступу до інформації у відповідь на запит в порядку, визначеному ч. 

2 ст. 6 та  п. 2 ч. 1 ст 22 Закону № 2939-VI. 
 

Важливо! Не підлягає обмеженню право на доступ до інформації, яка стосується 

нормативно-правових актів, та іншої інформації щодо впровадження обмежень 

конституційних прав та свобод.  

Таким чином, право на доступ до публічної інформації може обмежуватись, в 

залежності від обставин, законодавством, що регулює правовий режим воєнного стану, або 

вказаними вище правовими інструментами Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”. 

При цьому особливості діяльності та обов’язки розпорядників інформації, які 

знаходяться в безпечних регіонах, віддалених від місць ведення воєнних дій, в умовах 

воєнного стану фактично залишаються незмінними.  
 


