
Запит на отримання публічної інформації поняття,
відмінність запиту на доступ до публічної інформації від
зверненням громадянина

Право на інформацію та право на звернення є окремими конституційними правами особи і мають
різну юридичну природу. Цим, зокрема, пояснюється те, що порядок реалізації цих прав регулюється
двома законами.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає запит як прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Також
встановлено, що запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом,
телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Оформлення запиту може бути довільним
(тобто посилання на цей Закон або вживання терміну «запит» не є обов’язковим).

Закон України «Про звернення громадян» передбачає різні форми звернень: пропозиції (зауваження),
заяви (клопотання) і скарги, які можуть містити різні за змістом вимоги, прохання чи пропозиції
(щодо реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав та інтересів громадянина, фактів
їх порушення тощо).

Оскільки правовідносини стосовно звернень громадян і запитів на інформацію регулюються різними
законами, то й процедурам їх розгляду властиві певні відмінності.

Суть запиту зводиться до прохання надати інформацію, якою володіє розпорядник. Закон України
«Про доступ до публічної інформації» надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і
не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної
роботи). Винятком є ситуація, коли розпорядник не володіє, але повинен був би володіти певною
інформацією.

Інші вимоги або прохання (визнати чи підтвердити юридичний статус, поновити порушене право,
притягти порушника до відповідальності тощо) необхідно розглядати відповідно до Закону України
«Про звернення громадян». Унаслідок їх розгляду при наданні відповіді на звернення може
створюватися нова інформація.

Закон України «Про звернення громадян» визначає звернення громадян як викладені в письмовій або
усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Законодавство України не
забороняє поєднувати в одному листі запит на інформацію та звернення. Відповідно, кожен із
згаданих законів зобов’язує розглянути і запит, і звернення, застосовуючи різні процедури.

Відрізняються запит на інформацію та звернення і строками їх розгляду.

Так, розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію і ця відповідь повинна бути
відправлена (передана) запитувачеві не пізніше п’ятого робочого дня з дати отримання запиту. У разі,
якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед
значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20
робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а
ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх
отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник
відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють
необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому
загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.



Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян
або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів
пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється
громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для
прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається
громадянину з відповідними роз'ясненнями.
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