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КруглИй Стіл: “імплЕмЕНтація ЗаКОНу уКраїНИ 
“прО ДОСтуп ДО публічНОї іНфОрмації”: 

міжНарОДНі ЗОбОВ’яЗаННя, пОтОчНі ВИКлИКИ 
та ЗаКОНОДаВчі іНіціатИВИ”

17 лютого 2015 р. у приміщенні малої зали національної акаде-
мії наук України відбувся круглий стіл на тему “імплементація за-
кону України “Про доступ до публічної інформації”: міжнародні 
зобов’язання, поточні виклики та законодавчі ініціативи”.

 У заході взяли участь експерти від Представництва Європейсько-
го Союзу в Україні, ради Європи, представники центральних органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Уповноваженого 
Верховної ради України з прав людини, громадських організацій, що 
працюють над імплементацією закону України “Про доступ до публіч-
ної інформації”, засобів масової інформації.

Круглий стіл проводився у рамках спільної програми Європейсько-
го Союзу та ради Європи “зміцнення інформаційного суспільства в 
Україні”, а також проекту ради Європи й Уряду Канади “Впроваджен-
ня європейських стандартів в українському медійному середовищі”.

метою заходу було обговорення нагальних міжнародних зобо в’я
зань України та практичних проблем щодо імплементації закону Украї
ни “Про доступ до публічної інформації” та першочергових законодав-
чих ініціатив у сфері доступу до публічної інформації.

зокрема, учасникам круглого столу було представлено Концепцію 
законопроекту щодо вдосконалення окремих положень законодавчих 
актів у сфері доступу до публічної інформації. Провідні експерти ради 
Європи, представники державних органів, органів місцевого самовря-
дування та громадських інституцій надали коментарі щодо можливих 
шляхів поліпшення положень зазначеної Концепції.

з вітальним словом до учасників круглого столу звернулася Голо-
ва Державної архівної служби України Т. і. Баранова, яка підкреслила 
актуальність тематики, котра винесена на розгляд, зокрема, для утвер-
дження громадянського суспільства. розповіла про участь Укрдержар-
хіву в удосконаленні нормативноправової бази, що стосується цього 
важливого напряму діяльності як центральних органів виконавчої вла-
ди, так й інших органів – розпорядників інформації.

заступник директора департаменту – начальник відділу норматив-
нометодичного забезпечення діловодства Укрдержархіву о.В. Дени-
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сенко представив учасникам круглого столу проект Типової інструкції 
про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших 
матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, роз-
роблену Укрдержархівом відповідно до доручення Кабінету міністрів 
України за участі фахівців Служби безпеки України, адміністрації Дер-
жавної служби спеціального зв”язку та захисту інформації, міністер-
ства оборони, міністерства внутрішніх справ, міністерства економіч-
ного розвитку та торгівлі, міністерства фінансів, Служби зовнішньої 
розвідки України.

Під час презентації проекту Типової інструкції було наголошено, 
що його розроблено відповідно до чинного законодавства у сфері до-
ступу до публічної інформації, зокрема, з урахуванням прийнятого 
Верховною радою України 27 березня 2014 року закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з при-
йняттям закону України “Про інформацію” та закону України “Про 
доступ до публічної інформації”. 

згідно із законодавством публічна інформація є відкритою, крім 
випадків, визначених законом. Так, зокрема, до інформації з обмеже-
ним доступом належить службова інформація. Правила обмеження до-
ступу до інформації визначено статтею 6 закону України “Про доступ 
до публічної інформації”, а проектом Типової інструкції передбачено 
вимоги стосовно організації роботи з документами, що містять службо-
ву інформацію. Для організаційного забезпечення цієї роботи у проекті 

з вітальним словом до учасників круглого столу звертається 
Голова Державної архівної служби України Т. і. Баранова, 
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Типової інструкції, зокрема, пропонується створення в центральних та 
місцевих органах виконавчої влади, інших установах, що є суб’єктами 
владних повноважень, окремих комісій зі службової інформації. Важ-
ливим завданням цієї комісії буде складання на підставі пропозицій 
структурних підрозділів установи з урахуванням вимог законодавства 
Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та подання 
їх на затвердження керівнику установи, а також перегляд документів із 
грифом “Для службового користування” з метою його підтвердження 
або скасування. 

Проект Типової інструкції відповідно до регламенту Кабінету мі-
ністрів України пройшов процедуру погодження із зацікавленими ор-
ганами для подальшого його подання у встановленому порядку на роз-
гляд Кабінету міністрів. 

Прийняття відповідної постанови Кабінету міністрів України спри-
ятиме визначенню єдиних вимог щодо обліку, зберігання, використан-
ня, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, які 
містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативнорозшуко-
вої, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни та іншу 
службову інформацію в органах державної влади, інших державних 
органах, які є розпорядниками інформації.

Представник Уповноваженого  начальник Управління з питань підготовки 
конституційних подань та дотримання права на доступ до публічної інформації 
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відділу Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування 

Служби безпеки України а. а. михайлов (зліва направо).


