
Львів
2010

Ïîøèðåííÿ òà íàäàííÿ 
åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿: 

ïðàâîâ³ àñïåêòè

Посібник для державних службовців



© МБО «Екологія-Право-Людина», 2010

Погляди авторів, викладені у цьому виданні, 
не обов’язково відображають думку Міжнародного фонду «Відродження».

Поширення та надання екологічної інформації: правові аспекти. Посібник для державних службов-
ців. / За заг. ред. Петріва А. Л., Львів: ЕПЛ, 2010. – 56 с.

Літературний редактор: 
Кравченко О. В.

Авторський колектив: 
Алексєєва Є. А., Булгакова М. Г., Лозан С. І., 
Мелень О. М., Петрів А. Л., Шпег Н. І.

Посібник присвячений розкриттю механізмів реалізації права на екологічну інформацію. Автори де-
тально зупиняються на питаннях поняття та джерел екологічної інформації, розкриваючи зміст та спів-
відношення понять інформації про стан навколишнього природного середовища, інформації про стан 
дов кілля та екологічної інформації. В посібнику розкривається питання режимів доступу до інформа-
ції, включаючи аналіз законодавчого підґрунтя обмеження доступу до екологічної інформації. Особлива 
увага приділена питанням активного поширення екологічної інформації органами державної влади, зо-
крема, наявним проблемам у даній сфері, та роботі з інформаційними запитами, включаючи методоло-
гію розгляду запиту.

Міжнародна благодійна організація
«Екологія–Право–Людина»

Адреса: 
а/с 316, м. Львів, 79000, Україна

тел./факс: (032) 225-76-82, тел.: (032) 24-33-888
e-mail: epl@mail.lviv.ua, http://epl.org.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 17.06.2010. 
Ôîðìàò 60õ84/8. Ãàðí³òóðà PetersburgTT. 

Ïàï³ð îôñ. Îôñåòíèé äðóê. Íàêëàä 1000 ïðèì.
Óì. äðóê. àðê. 6,5. Óì. ôàðáîâ³äá. 6,8. Îáë.-âèä. àðê. 5,9.

Äðóê ÒÎÂ «Êîìïàí³ÿ “Ìàíóñêðèïò”»
âóë. Ðóñüêà, 16/3, ì. Ëüâ³â, 79008

òåë./ôàêñ: (032) 235-51-40.



3

Передмова ................................................................... 4

Розділ 1. 
ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 
(Є. Алєксєєва – підрозділи 1.1., 1.2., 
О. Мелень – підрозділ 1.3.) .................................. 5
1.1. Терміни, які застосовуються 

в законодавстві України 
при визначенні поняття 
екологічної інформації, 
їхнє співвідношення ......................................... 5

1.2. Відомості, які становлять собою 
екологічну інформацію ................................... 5

1.3. Джерела екологічної інформації .................. 7

Розділ 2. 
ДОСТУП ГРОМАДСЬКОСТІ 
ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(А. Петрів) ................................................................ 15
2.1. Режими доступу до інформації .................. 15
2.2. Обмеження доступу 

до екологічної інформації ............................. 16

Розділ 3. 
ОБОВ’ЯЗОК 
ІЗ АКТИВНОГО ПОШИРЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(М. Булгакова) ........................................................ 21
3.1. Обов’язок із активного поширення 

екологічної інформації – 
одна із гарантій права 
на інформацію .................................................. 21

3.2. Суб’єкти, відповідальні 
за активне поширення 
екологічної інформації .................................. 22

3.3. Види екологічної інформації, 
що підлягають обов’язковому 
оприлюдненню для ознайомлення 
громадськості .................................................... 22

3.4. Способи активного поширення 
екологічної інформації .................................. 28

Розділ 4.
ПАСИВНЕ ПОШИРЕННЯ 
ЕКОЛО ГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(Н. Шпег) .................................................................. 29
4.1. Нормативно-правове регулювання 

пасивного поширення екологічної 
інформації. Загальні положення права 
на отримання екологічної інформації 
за запитом .......................................................... 29

4.2. Суб’єкти пасивного поширення 
екологічної інформації .................................. 30

4.3. Суб’єкти права на отримання 
екологічної інформації .................................. 31

4.4. Поняття та форма запиту про 
надання екологічної інформації ................. 31

4.5. Термін розгляду запиту 
та особливості його розгляду ...................... 34

4.6. Відстрочка у задоволенні запиту ............... 35
4.7. Витрати, пов’язані 

із задоволенням запиту ................................. 36
4.8. Відмова у наданні інформації, 

підстави для відмови, роз’яснення 
порядку оскарження прийнятого 
рішення про відмову ...................................... 36

Розділ 5. 
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 
(С. Лозан) ................................................................. 39
5.1. Поняття юридичної відповідальності ...... 39
5.2. Порушення законодавства про доступ 

до інформації та пов’язана з даними 
порушеннями відповідальність .................. 39

5.3.  Види юридичної відповідальності 
за порушення законодавства про 
доступ до екологічної інформації .............. 41

Законодавство ......................................................... 45

Додатки ...................................................................... 47

ÇÌ²ÑÒ



4

06 липня 1999 року Україною ратифіковано Конвенцію про доступ до 
інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та до-
ступ до правосуддя з питань, що стосу ються довкілля (Оргуська кон-
венція). Положення ч. 1 ст. 4 Оргуської конвенції закріплює за дер-
жавними органами Сторін Конвенції обов’язок надавати екологічну 
інформацію громад ськості, включаючи копії фактичних документів, 
що містять або охоплюють таку інформацію.

Дана норма не була новелою в українському законодавстві. Так, від-
повідно до положень ч. 2 ст. 50 Конституції України кожному гаран-
тується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про 
якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її по-
ширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Втім, не-
зважаючи на імперативність діючих положень, проблема доступу до 
екологічної інформації й надалі залишається вкрай актуальною.

Аналізуючи існуючу практику, відзначаємо, що порушення права на 
доступ до екологічної інформації спричинені водночас і через незна-
ння законодавства, яким регулюються дані правовідносини, і через 
неправильне його розуміння. Відтак, авторський колектив поставив 
собі за мету найбільш повно висвітлити увесь спектр питань, що сто-
суються доступу до екологічної інформації, виробивши своєрідні ре-
комендації, які окреслюватимуть у рамках законодавства України ал-
горитм дій представника органу державної влади чи органу місцевого 
самоврядування при поширенні екологічної інформації.

ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
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1.1. Òåðì³íè, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ 
â çàêîíîäàâñòâ³ Óêðà¿íè 
ïðè âèçíà÷åíí³ ïîíÿòòÿ 
åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, 
¿õíº ñï³ââ³äíîøåííÿ

Відповідно до чинного законодавства України, 
доступ до інформації, що стосується довкіл-
ля, має специфічний режим правового регу-
лювання, а тому питанню визначення змісту 
цього поняття слід приділити особливу увагу.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Конституції України, 
кожному гарантується право вільного досту-
пу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а також 
право на її поширення. Така інформація ніким 
не може бути засекречена. Стаття 25 Закону 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» деталізує конституційне 
положення і дає визначення терміну «інфор-
мація про стан навколишнього природного се-
редовища», а також прирівнює цей термін до 
нового, введеного у законодавство України у 
2002 році із ратифікацією Конвенції про доступ 
до інформації, участь громадськості у проце-
сі прийняття рішень та доступ до правосуддя 
з питань, що стосуються довкілля (Оргуська 
конвенція), терміну «екологічна інформація». 
Власне, і перелік відомостей, що становлять 
собою інформацію про стан навколишнього 
середовища, викладений у статті 25, був взя-
тий із Оргуської конвенції.

Таким чином, на сьогоднішній день, чинне за-
конодавство оперує як мінімум трьома термі-
нами у сфері поняття інформації, що стосу-
ється довкілля, які є тотожними за своїм пра-
вовим смислом, і щодо яких діє єдиний пра-
вовий режим: інформація про стан довкілля 
(Конституція України, Закон України «Про ін-
формацію», Закон України «Про державну та-
ємницю»), інформація про стан навколишнього 

природного середовища (екологічна інформа-
ція) (Закон України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища»), екологічна 
інформація (Оргуська конвенція, Положення 
про порядок надання екологічної інформації, за-
тверджене Наказом Мінприроди від 18 груд-
ня 2003, № 169).

1.2. Â³äîìîñò³, ÿê³ ñòàíîâëÿòü ñîáîþ 
åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ

Не дивлячись на те, що визначення інформації 
про стан навколишнього природного середо-
вища було введено у Закон України «Про охо-
рону навколишнього природного середови ща» 
у зв’язку із впровадження Оргуської конвен-
ції в Україні, визначення Закону та Конвенції 
дещо відрізняються. Визначення Оргуської 
конвенції є дещо ширшим, а Закону – більш 
детальним. Разом із тим, обидва нормативні 
акти підлягають прямому застосуванню усі-
ма суб’єктами публічного і приватного права 
України, в тому числі судами, мають однако-
ву юридичну силу – найвищу, і один одному 
не суперечать. Таким чином, інформація про 
стан надр та інформація про витрати на при-
родоохоронні заходи, які Оргуська конвен-
ція не відносить до екологічної інформації, 
усе ж таки є в Україні екологічною інформа-
цією на підставі Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного сере довища» 
і на неї поши рюється конституційна гарантія 
відкритості доступу до неї і неможливості за-
секречення. Те саме стосується й інформації 
про діяльність, яка впливає, чи може вплину-
ти на довкілля, окремо визначена у Конвенції, 
але не перенесена до визначення у Закон.

Варто відзначити, що і Закон України «Про 
охорону навколишнього природного середо-
вища», і Оргуська конвенція опосередковано 
визначають, що становить собою екологічну 

Ðîçä³ë 1. 
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інформацію. Обидва документи встановлю-
ють переліки, у яких перелічено, про що може 
бути екологічна інформація. Наприклад, скла-
дові навколишнього природного середовища 
(земля, вода, повітря та ін.), діяльність, фак-
тори та джерела, які впливають на складові 
довкілля та ін.

Слід зазначити, що екологічна інформація 
може існувати у будь-якій матеріальній фор-
мі, в тому числі, у письмовій, аудіовізуальній, 
електронній. Таким чином, паперові докумен-
ти, фотографії, ілюстрації, карти, відео та ау-
діо записи, комп’ютерні файли є прикладами 
тих матеріальних форм, у яких може існува-
ти екологічна інформація. Будь-які інші мате-
ріальні форми, існуючі на сьогоднішній день, 
чи такі, які в иникнуть із розвитком науки і 
техніки у майбутньому, так само охоплюють-
ся визначенням.

На підставі аналізу статті 25 Законом України 
«Про охорону навколишнього природного 
середовища», та статті 2 Оргуської конвен-
ції можна скласти такий перелік відомостей, 
що становлять  собою екологічну інформацію.

1. Стан навколишнього середовища, а також 
стан, взаємодії та рівні забруднення складових 
навколишнього середовища, таких як:

 – повітря й атмосфера,
 – вода,
 – ґрунт,
 – земля,
 – надра,
 – ландшафт,
 – природні об’єкти,
 – біологічне різноманіття та його компо-
ненти, включаючи генетично змінені ор-
ганізми.

2. Джерела і фактори, такі як матеріали, речо-
вини, продукція, енергія, шум, вібрація, елек-
тромагнітне випромінювання та радіація, які 
впливають або можуть вплинути на складові 
навколишнього середовища, зазначені у пунк-
ті 1, та здоров’я людей.

3. Діяльність, яка впливає або може вплинути 
на складові навколишнього середовища, зазна-
чені у пункті 1, та здоров’я людей.

4. Заходи, включаючи адміністративні заходи, 
угоди в галузі навколишнього середовища, по-
літику, законодавство, плани і програми, що 
впливають або можуть впливати на складові 
навколишнього середовища, зазначені вище в 
пункті 1, та здоров’я людей.

5. Аналіз затрат і результатів та інший еконо-
мічний аналіз та припущення, використані в 
процесі прийняття рішень з питань, що стосу-
ються навколишнього середовища.

6. Витрати, пов’язані із здійсненням природо-
охоронних заходів за рахунок фондів охоро-
ни навколишнього природного середовища, 
інших джерел фінансування.

7. Стан здоров’я та безпеки людей, умови жит-
тя людей, стан об’єктів культури і споруд тією 
мірою, якою на них впливає або може вплину-
ти стан складових навколишнього середови-
ща або через ці складові, фактори, діяльність 
або заходи, зазначені вище в підпункті 3–4.

8. Екологічні прогнози.

9. Загрозу виникнення і причини надзвичай-
них екологічних ситуацій, результати лікві-
дації цих явищ, рекомендації щодо заходів, 
спрямованих на зменшення їхнього негатив-
ного впливу на складові навколишнього се-
редовища та здоров’я людей.

Особливої уваги заслуговує інформація про 
відходи, яка безумовно належить до екологіч-
ної. Щодо такої інформації Оргуська конвенція 
містить ще й додаткові гарантії відкритості. Так, 
конвенція не забороняє Сторонам охороняти 
законом з метою захисту законних економіч-
них інтересів конфіденційність комерційної та 
промислової інформації. Разом з тим, така охо-
рона, навіть якщо і встановлена наці ональним 
законодавством, не може бути підставою від-
мови у наданні інформації про викиди у нав-
колишнє середовище (стаття 4 Оргуської кон-
венції). Крім того, Конвенція у відношенні до 
усіх дозволених нею підстав відмови у досту-
пі до екологічної інформації встановлює, що 
такі підстави повинні тлумачитись з огляду 
на те, чи стосується інформація, що містить-
ся у запиті, викидів у навколишнє середовище. 
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Таке положення конвенції підкреслює важ-
ливість такої інформації для громадськос-
ті і необхідність її максимальної відкритості.

Окремо варто виділити віднесення Законом 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» до екологічної інформа-
ції витрат, пов’язаних із здійсненням приро-
доохоронних заходів за рахунок фондів охо-
рони навколишнього природного середовища 
та інших джерел фінансування, тим більше, 
що Оргуська конвенція безпосередньо такої 
категорії не передбачає. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 1996 року 
№ 1147 «Про затвердження переліку видів 
діяльності, що належать до природоохорон-
них заходів», встановлює перелік із вісімде-
сяти п’яти видів діяльності у сферах охорони 
і раціонального використання водних і міне-
ральних ресурсів, земель, природних рослин-
них і тваринних ресурсів, охорони атмосферно-
го повітря, збереження природно-заповідного 
фонду, раціонального використання і зберіган-
ня відходів виробництва і побутових відходів, 
ядерної і радіаційної безпеки, науки, інформа-
ції і освіти, підготовки кадрів, екологічної екс-
пертизи, організації праці, забезпечення учас-
ті у діяльності міжнародних організацій при-
родоохоронного спрямування, впровадження 
економічного механізму забезпечення охоро-
ни навколишнього природного середовища. 
Витрати, пов’язані із здійсненням таких за-
ходів є відповідно до чинного законодавства 
екологічною інформацією і повинні надавати-
ся громадськості за запитами.

Виходячи із змісту видів відомостей, перера-
хованих вище, логічним є висновок, що для 
такого переліку значно краще підходить ши-
рокий за змістом термін «екологічна інформа-
ція», а не термін «інформація про стан навко-
лишнього природного середовища», який по 
суті перерахований у пункті 1 частини 1 стат-
ті 25 Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища».

Разом з тим видається, що використання у 
Законі подвійного терміну «інформація про 
стан навколишнього природного середовища» 
(екологічна інформація) і створена цим тавто-
логія у визначенні були допущені законодавцем 

свідомо, оскільки визначення вводилося у на-
ціональне законодавство, де вже використову-
вався термін «інформація про стан довкілля» 
у зв’язку із ратифікацією Оргуської конвенції, 
яка оперує поняттям «екологічна інформація». 
Таким чином було забезпечено, що конститу-
ційна гарантія відкритості доступу та заборо-
на засекречувати інформацію1 поширюються 
на увесь спектр екологічної інформації, пере-
лічений у статті 25 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища» 
та статті 2 Оргуської конвенції.

1.3. Äæåðåëà åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Поняття джерел 
екологічної інформації

Джерелами інформації є передбачені або вста-
новлені законом носії інформації: документи 
та інші носії інформації, які становлять собою 
матеріальні об’єкти, що зберігають інформа-
цію, а також повідомлення засобів масової 
інформації, публічні виступи (ст. 26 Закону 
України «Про інформацію»). Під документом 
розуміється передбачена Законом матеріаль-
на форма одержання, зберігання, використан-
ня і поширення інформації шляхом фіксації її 
на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці 
або на іншому носієві (ст. 27 Закону України 
«Про інформацію»).

Відповідно до с т. 45 Закону України «Про ін-
формацію» ніхто не може обмежувати права 
особи у виборі форм і джерел одержання ін-
формації, за винятком випадків, передбаче-
них законом. Натомість дуже часто відмова в 
наданні доступу до певних документів (дже-
рел), що місять очевидно екологічну інформа-
цію, відбувається через те, що така інформація 
міститься в особливих джерелах, до яких мо-
жуть бути встановлені законодавством обме-

1 Заборона Закону України «Про державну таєм-
ницю» відносити такі відомості до держаної та-
ємниці, заборона Закону України «Про інформа-
цію» відносити їх до конфіденційної інформації 
та заборона Постанови КМУ № 611 «Про перелік 
відомостей, що не становлять комерційної таєм-
ниці» відносити їх до комерційної таємниці.
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ження щодо надання доступу до таких дже-
рел: архіви, матеріали ОВНС, тощо.

До основних джерел екологічної інформації 
належать:

 – нормативно-правові акти та індивідуаль-
ні акти державного органу та їхні проек-
ти (накази, розпорядження, тощо);

 – дозвільні документи;
 – наукові дослідження, ОВНС та проек-
ти будівництва;

 – дані моніторингу довкілля, лаборатор-
ні аналізи;

 – кадастри природних ресурсів;
 – реєстри, автоматизовані бази даних;
 – документи про проведені перевірки;
 – статистичні дані;
 – та інші (довідки, що видаються держав-
ними органами).

У даному підрозділі ми зупинимося на корот-
кій характеристиці джерел екологічної інфор-
мації та правовому режимі доступу до них.

Нормативно-правові акти, 
акти індивідуального характеру 
та їхні проекти (накази, 
розпорядження, тощо)

Доступ до будь-яких законів екологічного ха-
рактеру чи неекологічних актів, які містять 
окремі положення, що стосуються охоро ни 
довкілля, – є відкритим за будь-яких умов. 
Це випли ває із положень Конституції. У 
Конституції України (ст. 94) передбачено умо-
ву набрання чинності законами України лише 
після їхнього офіційного оприлюднення. Це 
означає, що людина не може дотримуватися 
положень закону чи обов’язків, які таким за-
коном на неї покладені, у випадку, коли вона 
не може отримати вільного доступу до цього 
документа. Важливою умовою є саме опри-
люднення таких законів в офіційних видан-
нях, що не виключає можливості отримання 
такого закону від органу влади за запитом, а 
також з інших джерел (бази даних законодав-
ства України в мережі інтернет).

Чинний Закон України «Про інформацію» 
(ст. 21) виділяє в окрему категорію інформа-
цію державних органів та органів місцевого і 

регіонального самоврядування. Такою є офі-
ційна документована ін формація, яка ство-
рюється в процесі поточної діяльності зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади, орга-
нів місцевого і регіональног о самоврядуван-
ня. Основними джерелами цієї інформації є 
законодавчі акти України, інші акти, що при-
ймаються Верховною Радою України та її о р-
ганами, акти Президента України, підзаконні 
нормативні акти, ненормативні акти державни х 
органів, акти органів місцевого і регіо нального 
самовр ядування. Інформація державних орга-
нів та органів місцевого і регіонального само-
врядування доводиться до відома заінтересо-
ваних осіб шляхом:

 – опублікування її в офіційних друкова-
них виданнях або поширення інформа-
ційними службами відповідних держав-
них органів і організацій;

 – опублікування її в друкованих засобах 
масової інформації або публічного ого-
лошення через аудіо – та аудіовізуальні 
засоби масової інформації;

 – безпосереднього доведення її до заінте-
ресованих осіб (усно, письмово чи інши-
ми способами);

 – надання можливості ознайомлення з ар-
хівними матеріалами;

 – оголошення її під час публічних висту-
пів посадових осіб.

Джерела і порядок одержання, використання, 
по ширення та зберігання офіційної інф ормації 
державних органів та органів місцевого і регіо-
нального самоврядування визначаються зако-
нодавчими актами про ці органи. Законодавчі 
та інші нормативні акти, що стосуються прав, 
свобод і законних інтересів громадян, не до-
в едені до публічного відома, не мають юри-
дичної сили.

Доступ до всіх нормативно-правових актів на 
сьогодні повинен бути відкритим, і він надаєть-
ся в основному через електронні бази законо-
давства, що доступні в мережі інтернет на сай-
ті Верховної Ради України. Стаття 10 Закону 
України «Про інформацію» зазначає, що пра-
во на інформацію забезпечується обов’язком 
органів державної влади, а також органів міс-
цевого і регіонального самоврядування ін-
формувати про свою діяльність та прийняті 
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рішення. Таким чином, рішення державних ор-
ганів є інформацією про їхню діяльність, яку 
вони повинні відкривати для доступу. В Указі 
Президента № 683/2002 від 01.08.2002 року 
«Про додаткові заходи щодо забезпечення від-
крит ості у діяльності органів державної вла-
ди» вказано також на обов’язок опублікуван-
ня відповідних нормативно-правових актів. На 
Міністерство юстиції України, інші органи ви-
конавчої влади, органи господарського управ-
ління та контро лю покладено обов’язок забез-
печувати опублікуванн я нормативно-правових 
актів, занесени х до державного реєстру, а також 
широке інформування громадян через засоби 
масової інформації про нормативно-правові 
акти, які стосуються прав, свобод і законних 
інтересів громадян.2

Найбільш поширеними відомчим нормативно-
правовим актом, що містит  ь екологічну ін-
формацію, є наказ. Так, Міні стерство охоро-
ни навколишнього природного середовища 
України у межах своїх повноважень на осно-
ві та на виконання актів законодавства видає 
накази, організовує і контролює їхнє вико-
нання. Нормативно-правові акти Мінприроди 
підлягають реєстрації в порядку, встановлено-
му законодавством. У випадках, передбаче-
них законодавством, рішення Мінприроди є 
обов’язкові для виконання органами виконав-
чої влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, підприємствами, установами та організа-
ціями, громадянами.3 Начальники державних 
управлінь охорони навколишнього природ-
ного середовища в областях видають у межах 
своєї компетенції накази. Накази управління, 
які зачіпають права, свободи й законні інтере-
си громадян або мають міжвідомчий характер, 
підлягають державній реєстрації в головних 
управліннях юстиції в областях, містах Києві 

2 Указ Президента України № 493/92 від 03.10. 
1992 року «Про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів ви-
конавчої влади» (із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента № 493/98 від 21.05.98).

3 Постанова КМУ № 1524 від 2.11.2006 року «Про 
затвердження Положення про Міністерство охо-
рони навколишнього природного середовища 
України».

та Севастополі.4 Такі положення законодавства 
свідчать про те, що накази і Міністерства охо-
рони навколишнього природного середовища, 
і державних управлінь ОНПС, повинні опри-
люднюватися: бути доступними для ознайом-
лення та (чи) поширюватися іншим способом 
через веб-сторінку, інші видання цих органів.

Слід також окремо виділити таке джерело еко-
логічної інформації, як проекти нормативно-
правових актів. Доступ до проектів нормативно-
правових актів ще до їхнього прийняття є важ-
ливою гарантією участі громадян у прийнятті 
таких актів. Тому державні органи, що відпо-
відальні за розробку та прийняття такого акту, 
забезпечують громадськості доступ до проек-
ту цього акту. Про це говорить і ст. 8 Конвенції 
про доступ до інформації, участь громадськості 
у процесі прийняття рішень та доступ до пра-
восуддя з питань, що стосуються довкілля, де 
зазначено про обов’язок публікування проек-
тів нормативних положень, які мають безпо-
середню виконавчу силу, та інших загально-
прийнятних юридичних правил, обов’язкових 
для виконання, які можуть істотно вплива-
ти на навколишнє середовище, або доведен-
ня їх до відома громадськості іншим чином. 
В Україні такі проекти повинні висвітлюва-
тися на офіційних веб-сторінках державних 
органів з повідомленням про це засоби масо-
вої інформації.5

Документи дозвільного характеру

Екологічна інформація також може містити-
ся в документах дозвільного характеру, таких 
як висновки державної екологічної експерти-
зи, дозволи на викиди, тощо. Вони можуть ви-
даватися і суб’єктам підприємницької діяль-
ності, і окремим фізичним особам. Документ 
дозвільного характеру – це дозвіл, висновок, 

4 п. 8.2 Наказу Мінприроди № 548 від 19.12. 2006 
року «Про затвердження Положення про Державне 
управління охорони навколишнього природного 
середовища в областях, містах Києві та Севастополі 
та Положення про Державну екологічну інспек-
ці ю в областях, містах Києві та Севастополі».

5 Указ Президента України № 683/2002 від 01.08. 
2002 року «Про додаткові заходи щодо забезпе-
чення відкритості у діяльності органів державної 
влади».
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рішення, погодження, свідоцтво, інший доку-
мент, який дозвільний орган зобов’язаний ви-
дати суб’єкту господарювання у разі надання 
йому права на провадження певних дій щодо 
здійснення господарської діяльності або ви-
дів господарської діяльності та/або без наяв-
ності якого суб’єкт господарювання не може 
проваджувати певні дії щодо здійснення гос-
подарської діяльності або видів господарської 
діяльності.6

Доступ до дозвільних документів, виданих юри-
дичним особам, є вільним. При наданні доступу 
громадськості до таких документів дозвільно-
го характеру, що видані на фізичних осіб, може 
виникнути питання щодо захисту персональ-
них даних осіб. (Це стосується лише фізичних 
осіб). Документи дозвільного характеру мо-
жуть містити персональні дані, такі як націо-
нальність, освіта, сімейний стан, релігійність, 
стан здоров’я, а також адреса, дата і місце на-
родження. Згідно Закону України «Про інфор-
мацію», доступ сторонніх осіб до відомостей 
про іншу особу, зібраних відповідно до чинно-
го законодавства державними органами, орга-
нізаціями і посадовими особами, забороняєть-
ся (ст. 23 Закону України «Про інформацію»).

Втім законодавство встановлює обмеження 
лише щодо доступу до відомостей (відповід-
ні бази даних), зібраних державними органа-
ми. Але це не стосується доступу до дозвіль-
них документів, що видані державними орга-
нами. Тим більше, часто дозвільні документи 
стосуються передачі права власності чи корис-
тування природними ресурсами, які є влас-
ністю народу України – землі, надр, водних 
об’єктів, тому засекречення таких документів, 
як державні акти на землю, дозволи на спеці-
альне природокористування є неприпустимим.

Наукові дослідження, ОВНС 
та проектна документація 
на будівництво

Матеріали ОВНС надаються у складі проект-
ної документації уповноваженим державним 

6 Закон України № 2806-IV від 06.09. 2005 року 
«Про дозвільну систему у сфері господарської ді-
яльності».

органам для експертної оцінки і повинні все-
бічно характеризувати результати оцінки впли-
вів на природне, соціальне, включаючи життє-
діяльність населення, і техногенне сере довище 
та обґрунтовувати допустимість пла нованої 
діяльності. (п. 1.2 ДБН України А.2.2.-1-2003 
«Проектування. Склад і зміст матеріалів оцін-
ки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд»).

ОВНС розробляється замовниками будівни-
цтва та є їхньою власністю. ОВНС подаєть ся 
на державну екологічну експертизу до Мі-
ністерства ОНПС чи його територіальних 
управлінь в областях. Доступ до ОВНС по-
винен бути відкритим і надаватися органом, 
що проводить державну екологічну експер-
тизу для можливості взяти участь у такій екс-
пертизі громадськості. Так, доступ до ОВНС 
повинен бути відкритим і після винесення 
виснов ку державної екологічної експертизи.7

Проектна документація на будівництво роз-
робляється юридичними та фізичними особа-
ми – суб’єктам господарської діяльності неза-
лежно від форм власності, які мають ліцензію 
на цей вид діяльності згідно із законодавством. 
Замовником і, відповідно, власником такої до-
кументації виступає інвестор, якщо іншого не 
вказано в договорі між замовником та розроб-
ником документації.

На різні об’єкти будівництва, в залежності від 
складності та виду об’єкта, можуть розробля-
тися робочий проект, ескізний проект, проект, 
техніко-економічний розрахунок, техніко-
економічне обґрунтування, робоча документа-
ція. Проектувальники при розробленні проек-
тної документації несуть відповідальність та за-
безпечують відпов ідність вимогам чинних нор-
мативних документів; захист навколишнього 
природного середовища, екологічну безпеку і 

7 На практиці трапляються випадки ігнорування 
власниками ОВНС та державними органами при 
проведенні екологічної експертизи положень за-
конодавства України й відповідно відмови в до-
ступі до матеріалів ОВНС громадськості. Разом 
з тим, судова практика ЕПЛ свідчить про гаран-
товане відновлення порушеного права.
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раціональне використання природних ресур-
сів згідно з ДБН А.2.2-1. Авторське право на 
проектну документацію охороняється згід-
но із Законом України «Про авторське право 
і суміжні права». (ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, 
порядок розроблення, погодження та затвер-
дження проектної документації для будівни-
цтва»). Виключне право автора на твір (про-
ектну документацію) передбачає можливість 
обмеження використання такого твору. Втім 
ознайомлення із твором громадськості не мож-
на вважати використанням твору. Тому, у ви-
падку наявності проектної документації в до-
звільного органу, – доступ до неї повинен бути 
відкритим для громадськості з метою ознайом-
лення та внесення своїх коментарів та пропо-
зицій перед прийняттям остаточного рішен-
ня таким органом.

Оргуська конвенція передбачає можливості 
для обмеження доступу до екологічної інфор-
мації, якщо таке оприлюднення може негатив-
но вплинути на право інтелектуальної влас-
ності, конфіденційну комерційну чи промис-
лову інформац ію. (ст. 4 ч. 4 Конвенції) В разі, 
якщо державний орган відмовляє в доступі до 
інформації на цій п ідставі, то потенційна за-
гроза негативного впливу повинна бути на-
лежним чином обґрунтована.

Дані моніторингу довкілля, 
лабораторні аналізи

З метою забезпечення збору, обробки, збере-
ження та аналізу інформації про стан навко-
лишнього природного середовища, прогно-
зування його змін та розробки науково об-
ґрунтованих рекомендацій для прийняття 
ефективних управлінських рішень в Україні 
створюється система державного моніторин-
гу навколишнього природного середовища. 
Спостереження за станом навколишнього 
природного середовища, рівнем його забруд-
нення здійснюється спеціально уповноваже-
ним центральним органом виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів, інши-
ми спеціально уповноваженими державними 
органами, а також підприємствами, установа-
ми та організаціями, діяльність яких призво-
дить або може призвести до погіршення ста-
ну навколишнього природного середовища. 

Зазначені підприємства, установи та органі-
зації зобов’язані безоплатно передавати від-
повідним державним органам аналітичні ма-
теріали  своїх спостережень.

Згідно п. 3 Положення про державну си-
стему моніто рингу довкілля, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України 30 бе-
резня 1998 року, створення і функціонування 
системи моніторингу ґрунтується на принци-
пах об’єктивності первинної, аналітичної і про-
гнозної екологічної інформації та оперативнос-
ті її доведення до органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, громадських 
організацій, засобів масової інформації, насе-
лення України, заінтересованих міжнародних 
установ та світового співтовариства.

Результати лабораторних аналізів, зроблених 
чи то державними контролюючими органами 
за державні кошти, чи то самими суб’єктами 
господарювання за власні кошти у приват-
них лабораторіях, не можуть бути засекрече-
ні. Так, нами уже згадувалося раніше, що ч. 4 
ст. 4 Оргуської конвенції вказує на те, що на-
віть у випадку конфіденційності комерційної 
чи промислової інформації з метою захисту 
законних економічних інтересів, інформація 
про викиди, яка стосується охорони навколиш-
нього середовища, підлягає оприлюдненню.

Кадастри природних ресурсів

Для обліку кількісних, якісних та інших харак-
теристик природних ресурсів, обсягу, характеру 
та режиму їхнього використання ведуться дер-
жавні кадастри природних ресурсів. Державні 
кадастри ведуться в порядку, що визначається 
Кабінетом Міністрів України. (ст. 23 Закону 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища»). Регіональні кадастри 
природних ресурсів є систематизованим зве-
денням відомостей про кількісні, якісні та інші 
характеристики усіх природних ресурсів, ви-
явлених на території Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а 
також про обсяг, характер і режим їхнього ви-
користання.

Джерелами екологічної інформації можуть бути 
державні кадастри тваринного та рослинного 



Ïîøèðåííÿ òà íàäàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿: ïðàâîâ³ àñïåêòè12

світу, державний земельний кадастр, держав-
ний водний кадастр, державний лісовий ка-
дастр, кадастри територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, тощо. Порядок ведення 
цих кадастрів окремо визначається Кабінетом 
Міністрів України. Державні кадастри ведуться 
відповідними державними органами та форму-
ються за рахунок коштів державного бюджету. 
Так як кадастри містять екологічну інформа-
цію щодо природних ресурсів та ведуться за 
кошти держави, то доступ до них не може бути 
обмежено. Винятки можуть становити карто-
графічні матеріали, що є складовою частиною 
кадастрів, а також інформація, доступ до якої 
може мати негативні наслідки для довкілля 
(інформація про місця перебування червоно-
книжних видів тварин, наприклад). У такому 
випадку державний орган може відокремити 
інформацію із обмеженим доступом, і надати 
громадськості для ознайомлення решту інфор-
мації чи документів.

Реєстри, автоматизовані бази даних

Положення пунктів «і» та «с» частини 2 стат-
ті 5 Оргуської конвенції зобов’язують держа-
ви забезпечити прозорі процедури надання 
громадськості екологічної інформації, а та-
кож легкодоступність екологічної інформа-
ції, серед іншого, шляхом забезпечення досту-
пу громадськості до списків, реєстрів або ар-
хівів, забезпечити безплатний доступ до еко-
логічної інформації, що міститься в списках, 
регістрах або архівах. На держави також по-
кладається обов’язок поступового збільшен-
ня обсягу екологічної інформації в електро-
нних базах даних, які є легкодоступними для 
широкого загалу громадськості через публіч-
ні мережі зв’язку.

Згідно частини 9 статті 5 конвенції передбаче-
но поступове розгортання узгодженої загально-
національної системи кадастрів чи реєстрів за-
бруднень з використанням структурованої, ав-
томатизованої та доступної для громадськості 
бази даних, що накопичується на основі стан-
дартизованої системи звітності з урахуванням 
міжнародного досвіду. Така система може міс-
тити дані з проникнення, викидів і перенесен-
ня певного класу речовин і продуктів, які є на-
слідком певних видів діяльності, в тому числі 

при користуванні водою, енергією та природ-
ними ресурсами, в різні сфери навколишньо-
го середовища, водночас і в місцях переробки 
та видалення відходів, і поза ними.

У 2003 році у Києві Сторони Оргуської Кон-
венції підписали Протокол про регістри вики-
дів та переносу забруднювачів (РВПЗ). Мета 
Протоколу – збільшити доступ громадськос-
ті до інформації через загальнонаціональні 
установи, пов’язані з РВПЗ.8 Регістр вики-
дів та переносу забруднювачів становлять со-
бою національну (регіональну) базу еколо-
гічних даних або опис потенційно небезпеч-
них хімічних речовин та забруднюючих речо-
вин, які викидаються в повітря, воду та ґрунт, 
або транспортуються з території підприємств 
для обробки і утилізації. РВПЗ повинен бути 
доступним для загалу через інтернет, безко-
штовним, зручним для користувачів. Він по-
винен своєчасно поновлюватися. Положення, 
які стосуються конфіденційності інформації, 
що міститься в регістрах, повинні бути обме-
жені і дозволяти громадськості брати участь 
в їхній розробці та оновленні. На разі мережа 
загальнодержавної екологічно автоматизова-
ної інформаційно-аналітичної системи забез-
печення доступу до екологічної інформації не 
створена, хоча у статті 10 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середо-
вища» закріплено обов’язок держави створи-
ти таку мережу як гарантію дотримання еко-
логічних прав громадян, в першу чергу права 
на екологічну інформацію.

Документи про проведений контроль, 
перевірки суб’єктів господарювання

Акт перевірки вимог природоохоронного за-
конодавства – це документ, який фіксує факт 
проведення планових, позапланових перевірок 
суб’єктів господарювання і є носієм доказової 
інформації про виявлені порушення вимог за-
конодавства у сфері охорони навколишньо-
го природного середовища та його дотриман-
ня (п. 1.4. Порядку організації та проведення 

8 Протокол вступив в силу 8 жовтня 2009 року, од-
нак ще не ратифікований Україною, тому на сьо-
годні систему РВПЗ ще не створено.
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перевірок суб’єктів господарювання щодо до-
тримання вимог природоохоронного законо-
давства, затвердженого Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середо-
вища України № 464 від 10.09.2008 року).

На підставі акта, який складено за результата-
ми перевірки, у разі виявлення порушень ви-
мог природоохоронного законодавства скла-
дається припис про усунення порушень ви-
мог законодавства про охорону навколишньо-
го природного середовища (п. 4.23 вищевка-
заного Порядку.)

Акти перевірок та приписи містять екологіч-
ну інформацію. В них йдеться про такі об’єкти 
дов кілля, як землю, воду, повітря, природні рос-
линні та  тваринні ресурси, тощо. Ці документи 
є офіційними і одним із видів джерел інформа-
ції та підлягають наданню для ознайомлення 
громадськості у відповідності до закріплено-
го Конституцією України та Законом України 
«Про інформацію» права на інформацію.9

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про 
інформа цію» до основних джерел офіційної 
інформації належать в тому числі і ненорма-
тивні акти державних органів.

Офіційною документацією визнається служ-
бовий двосторонній документ (акт, довід-
ка), що підтверджує проведення контроль-
ного заходу, відображає його результати та 
є носієм інформації про виявлені й система-
тизовані за економічною однорідністю не-
доліки у фінансово-господарській діяльнос-
ті суб’єкта господарювання, порушення за-
конодавства України посадовими особами 
суб’єкта господарювання; супровідна докумен-
тація офіційного характеру. (Мінвуглепром, 
Наказ «Про затвердження Інструкції про по-
рядок здійснення внутрішнього фінансового 
контролю за роботою державних підприємств, 
установ, організацій, що належать до сфери 

9 У справі ЕПЛ проти Рахункової палати суд вказав, 
що відповідно до ч. 1 ст. 10, ч.ч. 1-3 ст. 21, ч. 3, 4, 6 
ст. 32 Закону України «Про інформацію» право на 
інформацію забезпечується, зокрема, обов’язком 
органів державної влади, а також органів місце-
вого і регіонального самоврядування інформува-
ти про свою діяльність та прийняті рішення.

управління Міністерс тва вугільної промисло-
вості України» від 06.12.2005 № 69). За ана-
логією закону так само трактується поняття 
офіційної документації, яка виробляється в 
процесі здійснення перевірок іншими дер-
жавними органами.

Статистичні дані

Статистичні дані, які мають відношення до 
нав колишнього сере  довища, як правило, зна-
ходяться у володінні органів стати стики.

Для забезпечення потреб органів державної 
 влади, органів місцевого самоврядування, і н-
ших юридичних, а також фізичних осіб у ста-
тистичній інформації та доступу до неї, в орга-
нах державної статистики створюються с пеці-
альні інформаційні служби. (Стаття 24 Закону 
України «Про державну статистику»).

Доступ до статистичної інформації забезпе-
чується шляхом:

 – систематичної публікації її в друкова-
них виданнях;

 – поширення її засобами масової інфор-
мації;

 – безпосереднього її надання органам дер-
жавної влади та органам місцевого само-
врядування, іншим юридичним, а також 
фізичним особам.

Порядок і умови надання органам держав-
ної влади, органам місцевого самоврядуван-
ня, іншим юридичним, а також фізичним осо-
бам статистичної інформації за запитами вста-
новлюються згідно із Законом України «Про 
інформацію». Органи державної статистики 
зобов’язані забезпечувати рівний доступ до 
статистичної інформації юридичних і фізич-
них осіб (ст. 14 Закону «Про державну ста-
тистику»).

Згідно Закону «Про державну статистику», 
органи державної ста тистики мають право 
надавати запитувачам статистичну інформа-
цію відповідно д о Положення про проведен-
ня статистичних спостережень та надання ор-
ганами державної статистики послуг на плат-
ній основі, затвердженого Постановою КМУ 
№ 1659 від 8 листопада 2000 року.
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Вказаним положенням визначається пере-
лік таких послуг, до як их входять: підготовка 
статистичних оглядів за тематичними запи-
тами, підготовка довідок, у тому числі аналі-
тичних (фактографічних, тематичних, тощо), 
підготовка і розповсюдження доповідей та 
аналітичних записок, експрес-доповідей та 
експрес-інформацій щодо стану економіки в 
цілому та її окремих галузей, опрацювання ін-
формації, зібраної іншими організаціями, та 
проведення її статистичного аналізу.

У випадку, коли надання статистичної ін-
формації здійснюється на договірній основі, 

порядок і умови визначаються відповідними 
договорами. Запитувачі відшкодовують ви-
трати, пов’язані з виконанням запитів щодо 
доступу до статистичної інформації та її на-
данням.

Не підлягає наданню за запитами статистич-
на інформація, яка має внутрівідомчий харак-
тер і використовується для подальших розра-
хунків зведених статистичних даних, розроб-
ки звітно-статистичної та іншої документації, 
державних класифікаторів техніко-економічної 
та соціальної інформації, тощо, що передує їх-
ньому прийняттю або затвердженню.
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Право громадян на доступ до інформації гаран-
тується Загальною декларацією прав людини 
(ст. 19), Міжнародним пактом про громадян-
ські і політичні права, ратифікованим Указом 
Президії Верховної Ради Української РСР 
№ 2148-VIII від 19.10.73 (ст. 19), Конвенцією 
про доступ до інформації, участь громадськості 
в процесі прийняття рішень та доступ до пра-
восуддя з питань, що стосуються довкілля, ра-
тифікованою Україною Законом від 06.07.1999 
року (ст. 4), Законом України «Про інформа-
цію» (ст. 9), Законом України «Про звернен-
ня громадян» (ст. 1).

Стаття 34 Конституції України гарантує кож-
ному право вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб – на свій вибір. 
Згідно статті 9 Закону України «Про інформа-
цію» всі громадяни України, юридичні особи і 
державні органи мають право на інформацію, 
що передбачає можливість вільного одержан-
ня, використання, поширення та зберігання ві-
домостей, необхідних їм для реалізації ними 
своїх прав, свобод і законних інтересів, здій-
снення завдань і функцій. Відповідно до по-
ложень ч. 2 ст. 28 Закону України «Про інфор-
мацію» за режимом доступу інформація поді-
ляється на відкриту інформацію та інформа-
цію з обмеженим доступом.

Законодавець не дає визначення відкритої ін-
формації чи її виключного переліку, що, безу-
мовно, є правильним, оскільки, зважаючи на 
зазначені вище гарантії доступу до інформації, 
штучне обмеження поняття відкритої інфор-
мації є незаконним. Відтак, при визначенні, до 
якого саме типу відноситься інформація, ви-
ходимо від зворотнього, а саме встановлюємо, 

чи не містить інформація ознак «інформації з 
обмеженим доступом».

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України «Про 
інформацію» інформація з обмеженим досту-
пом за своїм правовим режимом поділяється 
на конфіденційну і таємну. Конфіденційна ін-
формація – це відомості, які знаходяться у во-
лодінні, користуванні або розпорядженні окре-
мих фізичних чи юридичних осіб і поширю-
ються за їх бажанням відповідно до передба-
чених ними умов (ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про інформацію»).

Ч. 3 ст. 30 Закону України «Про інформацію» 
визначає, що стосовно інформації, що є влас-
ністю держави і знаходиться в користуванні 
органів державної влади чи органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та ор-
ганізацій усіх форм власності, з метою її збе-
реження може бути відповідно до закону вста-
новлено обмежений доступ – надано статус 
конфіденційної. Порядок обліку, зберігання і 
використання документів та інших носіїв ін-
формації, що містять зазначену інформацію, 
визначається Кабінетом Міністрів України.

До таємної інформації належить інформація, 
що містить відомості, які становлять держав-
ну та іншу передбачену законом таємницю, 
розголошення якої завдає шкоди особі, сус-
пільству і державі (ч. 7 ст. 30 Закону України 
«Про інформацію»). Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про державну таємницю» державна 
таємниця (секретна інформація) – вид таєм-
ної інформації, що охоплює відомості у сфері 
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх 
відносин, державної безпеки та охорони пра-
вопорядку, розголошення яких може завдати 
шкоди національній безпеці України та які ви-
знані у порядку, встановленому цим Законом, 
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державною таємницею і підлягають охороні 
державою. З аналізу статті 8 Закону України 
«Про державну таємницю» («Інформація, що 
може бути віднесена до державної таємниці») 
випливає, що екологічна інформація таємною 
бути не може.

2.2. Îáìåæåííÿ äîñòóïó 
äî åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Загальні положення

Частиною 3 статті 29 Закону України «Про ін-
формацію» закріплено норму, у відповідності 
до якої обмеження права на одержан ня відкри-
тої інформації забороняється законом. Відтак, 
необхідно зазначити, що у відповідності до по-
ложень ч. 2 ст. 50 Конституції України кожно-
му гарантується право вільного доступу до ін-
формації про стан довкілля, про якість харчо-
вих продуктів і предметів побуту, а також пра-
во на її поширення. Така інформація ніким не 
може бути засекречена. Як наслідок, беручи до 
уваги імперативність положення щодо заборо-
ни засекречення екологічної інформації, закрі-
пленої ч. 2 ст. 50 Конституції України, слід ви-
ходи з того, що перелічена вище інформація є 
відкритою, а відтак доступною для кожного.

Згідно положень ч. 1 ст. 302 Цивільного ко-
дексу України фізична особа має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поши-
рювати інформацію. Відповідно до ч. 2 ст. 32 
Закону України «Про інформацію» громадя-
нин має право звернутися до державних орга-
нів і вимагати надання будь-якого офіційного 
документа, незалежно від того, стосується цей 
документ його особисто чи ні, крім випадків об-
меження доступу, передбачених цим Законом.

Згідно п. 1 ст. 4 Оргуської конвенції, кожна 
із Сторін гарантує, що за умов виконання на-
ступних пунктів цієї Статті державні органи 
у відповідь на запит про надання екологічної 
інформації надаватимуть громадськості таку 
інформацію в рамках національного законо-
давства; включаючи, за наявності запиту і у 
відповідності до підпункту b) нижче, копії 
фактичних документів, які містять або охо-
плюють таку інформацію: a) без необхідності 

формулювати свою зацікавленість; b) у фор-
мі, відповідно до запиту, якщо тільки: i) дер-
жавний орган не має підстав надати її в іншій 
формі, причому повинні бути вказані причини, 
що виправдовують над ання інформації саме в 
такій формі; або ii) інформація вже не була на-
дана громадськості в іншій формі.

Разом з тим, варто відзначити, що в ряді ви-
падків можна говорити про обмеження досту-
пу до екологічної інформації. Зокрема, у ч. 4 
ст. 4 Конвенції зазначено, що у запиті про на-
дання екологічної інформації може бути від-
мовлено, якщо її оприлюднення може нега-
тивно вплинути на:

a)  конфіденційність діяльності державних 
органів у випадках, коли така конфіден-
ційність передбачається національним 
законодавством;

b) міжнародні стосунки, національну обо-
рону або державну безпеку;

c) відправлення правосуддя, можливість 
для осіб бути відданими під справедли-
вий судовий розгляд або спроможність 
державних органів проводити розсліду-
вання кримінального чи дисциплінарно-
го характеру;

d) конфіденційність комерційної та про-
мислової інформації у випадках, коли 
така конфіденційність охороняється за-
коном з метою захисту законних еконо-
мічних інтересів. У цьому контексті ін-
формація про викиди, яка стосується охо-
рони нав колишнього середовища, підля-
гає оприлюдненню;

e) права інтелектуальної власності;
f) конфіденційність особистих даних і/
чи архівів, що стосуються фізичної осо-
би, коли ця особа не дала громадськості 
згоди на оприлюднення такої інформа-
ції згідно з положеннями національного 
законодавства;

g) інтереси третьої сторони, яка надала ін-
формацію, якщо ця сторона не зв’язана 
зо бов’язаннями поступати належним 
чином, або якщо на цю сторону не може 
бути покладено такого зобов’язання,  і в 
тих випадках, кол и ця сторона не дає зго-
ди на оприлюднення відповідного мате-
ріалу; або
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h) навколишнє середовище, на яке поширю-
ється така інформація, наприклад, місця 
розмноження рідкісних видів.

Одразу ж звертаємо увагу, що згідно п. 6 ст. 4 
Оргуської конвенції кожна із Сторін гарантує, 
що у випадках, коли інформація, що не під-
лягає оприлюдненню згідно з пунктами 3 і 4, 
може бути відокремлена від решти інформа-
ції без шкоди для конфіденційності інформа-
ції, яка не підлягає оприлюдненню, державні 
органи надаватимуть цю решту екологічної ін-
формації. Відтак, у кожному конкретному ви-
падку в разі підтвердження факту конфіден-
ційності інформації необхідно встановлю вати 
реальну можливість такого відокремлення для 
часткового задоволення запиту та забезпечен-
ня права на інформацію.

Конфіденційність діяльності 
державних органів

Перш за все розглянемо можливість обмежен-
ня доступу до екологічної інформації у части-
ні несприятливого впливу на «конфіденцій-
ність діяльності д ержавних органів». При від-
несенні певної інформації до конфіденційної 
в першу чергу слід виходити з того, що відпо-
відно до ч. 4 ст. 30 Закону України «Про ін-
формацію» до конфіденційної інформації, що 
є власністю держави і знаходиться в користу-
ванні органів д ержавної влади чи орга нів міс-
цевого самоврядування, підприємств, установ 
та організац ій усіх форм власності, не можуть 
бути ві днесені відомості:

• про стан довкілля, якість харчових про-
дуктів і предметів побуту;

• про аварії , катастрофи, небезпечні при-
родні явища та інші надзвичайні події, 
які сталися або можуть статися і загро-
жують безпеці громадян;

• про стан здоров’я населення, його жит-
тєвий рівень, включаючи харчування, 
одяг, житло, медичне обслуговуван-
ня та соціальне забезпечення, а також 
про соціально-демографічн і показни-
ки, с тан правопорядку, освіти і культу-
ри на селення;

• стосовно стану справ із правами і сво-
бодами людини і громад янина, а також 
фактів їх порушень;

• про незаконні дії органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових та службових осіб;

• інша інформація, доступ до якої відпо-
відно до законів України та міжнарод-
них договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, 
не може бути обмеженим.

Натомість, згідно із статтею 19 Конституції Украї-
ни органи державної влади та місцевого само-
врядування, їхні  посадові особи зобов’я зані ді-
яти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та за конами 
України.10 Зважаючи на викладене, в процесі від-
несення певної запитуваної інформації до конфі-
денційної слід виходити з наведених вище норм 
Оргуської конвенції, Закону України «Про інфор-
мацію» та Закону України «Про охорону навко-
лишнього природного середови ща»11, а не з під-
законних нормативно-правових актів.

При віднесенні інформації до конфіде нційної 
органи державної влади діють у відповідності 

10 Конституційний суд України у рішенні № 3-зп від 
11.07.1997 року у справі щодо конституційності 
тлумачення Верховною Радою України статті 98 
Конституції України зазначив, що «аналіз тексту 
Конституції України свідчить про те, що термін «за-
кон» вживається в ній як у широкому, так і вузь-
кому значеннях. У широкому значенні (яке охо-
плює також Конституцію України) термін «закон» 
вживається, наприклад, у статтях 1З, 24, 35, 58, 68 
Конституції України, які закріплюють загальновиз-
нані правові принципи – рівність громадян перед 
законом, недопустимість відмови від виконання за-
конів з мотивів релігійних переконань, незворот-
ність дії законів у часі, незвільнення від юридич-
ної відповідальності через незнання законів, тощо. 
В основному ж у тексті Конституції України тер-
мін «закон» вживається у вузькому значенні, охо-
плюючи лише закони України, зокрема, він час-
то вживається у словосполученні «Конституція 
України і (та) закони України» (статті 10, 15, 36, 
79, 126, 150 та ін.). Відповідно до положень стат-
ті 21 Закону України «Про Конституційний суд 
України» рішення Конституційного суду України 
підлягають безумовному виконанню всіма дер-
жавними органами, органами місцевого і регіо-
нального самоврядування, установами, організа-
ціями, підприємствами, їхніми посадовими осо-
бами, об’єднаннями громадян та громадянами.

11 Поняття екологічної інформації розкрито в під-
розділі 1.1 посібника.
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до положень «Інструкції про порядок обліку, 
зберігання і використання документів, справ, 
видань та інших матеріальних носіїв інфор-
мації, які містять конфіденційну інформа-
цію, що є власністю держави», затвердже-
ної Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 1893 від 27.11.1998 року. Згідно аб. 2 п. 1 
Інструкції, переліки відомостей, які містять 
конфіденційну інформацію, що є власністю 
держави, і яким надається гриф обмеження до-
ступу «Для службового користування», розро-
бляються експертними комісіями згідно з орі-
єнтовними критеріями віднесення інформації 
до конфіденційної і затверджуються міністер-
ствами, іншими центральними органами ви-
конавчої влади, Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими держадміністра-
ціями, в яких утворюються або у володінні, 
користуванні чи розпорядженні яких перебу-
вають ці відомості.12 Серед ор ієнтовних крите-
ріїв віднесення інформації до конфіденційної 
Інстр укція виділяє такі:

1) створення за к ошти державного бюдже-
ту або перебування у володі нні, корис-
туванні чи розпорядженні організації;

2) використання  з метою забезпечення на-
ціональних інтересів держави;

3) неналежність до державної таємниці;
4) унаслідок розголошення такої інформа-
ції можливе:

 – порушення конституційних прав і сво-
бод людини та громадянина;

 – настання негативних наслідків у в нут-
рішньополітичній, зовнішньополітичній, 
економічній, військовій, соціальній, гу-
манітарній, науково-технологічній, еко-
логічній, інформаційній сферах та у сфе-
рах державної безпеки і безпеки держав-
ного кордону;

 – створення перешкод у роботі держав-
них органів. (Додаток №13 Інструкції).

12 Зокрема, Міністерством охорони навколишнього 
природного середовища України з метою впоряд-
кування та систематизації даних про конфіденцій-
ну інформацію, що є власністю держави, видано 
наказ № 289 від 09.06.2008 року, яким затвердже-
но Перелік конфіденційної інформації, якій на-
дається гриф «Для службового користування» в 
Міністерстві охорони навколишнього природно-
го середовища України.

Зауважимо, що вирішення питання про відне-
сення інформації до конфіденційної можливе 
при сукупності критеріїв, а не лише при наяв-
ності одного з них. Зокрема, неправильним є 
віднесення інформації до конфіденційної лише 
у випадку створення такої за кошти держав-
ного бюджету чи в зв’язку з перебуванням у 
користуванні чи розпорядженні організації.

Сам факт, що певна інформація містить озна-
ки конфіденційної, автоматично не відносить 
таку в категорію інформації з обмеженим до-
ступом. Перш за все, сам документ з конфіден-
ційною інформацією повинен бути відповідно 
позначений. Так, згідно п. 2 Інструкції на до-
кументах у правому верхньому кутку першої 
сторінки, а для видань – на обкладинці та на 
титулі проставляються гриф «Для службового 
користування» і номер примірника. Відповідно 
до п. 14 Інструкції облік документів та видань 
з грифом «Для службового користування» ве-
деться у журналах за формою 2 (додаток 2) або 
картках за формою 3 (додаток 3), як правило, 
окремо від обліку іншої несекретної докумен-
тації. У разі, коли обсяг документів з грифом 
«Для службового користування» незначний, 
дозволяється вести їхній облік (реєстрацію) ра-
зом з іншою несекретною документацією. При 
цьому на картці (у журналі) до реєстраційно-
го номера документа або видання додається 
позначка «ДСК». Співробітники організацій, 
які працюють з документами з грифом «Для 
службового користування», в обов’язковому 
порядку підлягають ознайомленню під роз-
писку із цією та відповідними відомчими ін-
струкціями.

Крім того, при вирішенні питання про надан-
ня чи ненадання конкретної інформації необ-
хідно враховувати положення п. 35 «Інструкції 
про порядок обліку, зберігання і використан-
ня документів, справ, видань та інших мате-
ріальних носіїв інформації, які містять кон-
фіденційну інформацію, що є власністю дер-
жави», затвердженої Постановою Кабінету 
Міністрів України № 1893 від 27.11.1998 року, 
відповідно до якого, з письмового дозволу ке-
рівника організації допускається опубліку-
вання або передання для опублікування несе-
кретних відомостей обмеженого поширення, 
якщо такі відомості не суперечать перелікам, 
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зазначеним у пункті 1 Інструкції, тобто не є 
власністю держави13.

Окремо слід виділити питання підставнос-
ті віднесення висновків державної екологіч-
ної експертизи до конфіденційної інформації, 
якій може присвоюватися гриф «Для служ-
бового користування».14 Згідно положень п. 3 
ст. 1 Оргуської конвенції екологічна інформа-
ція означає в т. ч. діяльність або заходи, вклю-
чаючи адміністративні заходи, угоди в галузі 
навколишнього середовища, політику, законо-
давство, плани і програми, що впливають або 
можуть впливати на складові навколишнього 
середовища. Згідно положень абзацу 3 та 5 ч. 1 
ст. 25 Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» до інформації 
про стан навколишнього природного середо-
вища відноситься в т. ч. інформація про дже-
рела, фактори, матеріали, речовини, продук-
цію, енергію, фізичні фактори, які впливають 
або можуть вплинути на стан навколишнього 
природного середовища та здоров’я людей; еко-
логічні прогнози, плани і програми, заходи.15

Разом з цим, у відповідності до п. 1, 3-5 ст. 5 
Закону України «Про екологічну експертизу» 
основними завданнями екологічної експерти-
зи є визна чення ступеня екологічного ризи-
ку і безпеки запланованої чи здійснюваної ді-
яльності; встановлення відповідності об’єктів 

13  Відповідно до ч. 7 ст. 38 Закону України «Про ін-
формацію», державною власністю є інформація, 
створена на кошти державного бюджету.

14 У Переліку конфіденційної інформації, якій на-
дається гриф «Для службового користування» в 
Міністерстві охорони навколишнього природно-
го середовища України, затвердженого наказом 
Мінприроди № 289 від 09.06.2008 року висновки 
державної екологічної експертизи відсутні. Даний 
наказ прийнятий з метою впорядкування та си-
стематизації даних про конфіденційну інформа-
цію, що є власністю держави. Відповідно до лис-
та Міністерства юстиції України від 26.12.2008 
№ 758-0-2-08-19 «Щодо практики застосування 
норм права у випадку колізії» у разі існування 
неузгодженості між нормами, виданими одним і 
тим самим нормотворчим органом, застосовуєть-
ся акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий 
раніше акт не втратив своєї чинності.

15 Більш детальніше про поняття екологічної інфор-
мації див. розділі 1.2 посібника.

експертизи вимогам екологічного законодав-
ства, будівельних норм і правил; оцінка впли-
ву діяльності об’єктів екологічної експертизи 
на стан навколишнього природного середови-
ща, і якість природних ресурсів; оцінка ефек-
тивності, повноти, обґрунтованості та достат-
ності заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища.

Відтак, очевидно, що в межах експертизи, екс-
пертом з’ясовуються в першу чергу питання, 
які згідно чинного законодавства України вхо-
дять до сфери екологічної інформації. Більш 
того, відповідно до ст. 39 Закону України «Про 
екологічну експертизу» «висновки державної 
екологічної експертизи повинні містити оцін-
ку екологічної допустимості і можливості при-
йняття рішень щодо об’єкта екологічної екс-
пертизи», тобто інформацію, яка по своїй суті, 
згідно визначення законодавця, є екологічною.

Віднесення висновків екологічної експертизи 
до конфіденційної інформації прямо супере-
чить аб. 1 ч. 4 ст. 30 Закону України «Про ін-
формацію», оскільки «до конфіденційної ін-
формації, що є власністю держави і знаходить-
ся в користуванні органів державної влади чи 
органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій усіх форм влас-
ності, не можуть бути віднесені відомості про 
стан довкілля». Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону 
України «Про екологічну експертизу» еколого-
експертні органи чи формування після завер-
шення екологічної експертизи повідомляють 
про її висновки через засоби масової інформації.

Крім цього, положення ч. 9 ст. 6 Конвенції про 
доступ до інформації, участь громадськості у 
процесі прийняття рішень та доступ до пра-
восуддя з питань, що стосуються довкілля, га-
рантує, що після прийняття рішення держав-
ним органом громадськість була би належ-
ним чином поінформована про це рішення у 
відповідності до належних процедур. Кожна 
із Сторін надає громадськості текст рішення 
разом із переліком причин і міркувань, покла-
дених в основу цього рішення.

Більш того, не можна говорити і про те, що 
висновки державної екологічної інформації 
відповідають критерію «створення за кошти 
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державного бюджету». Згідно ч. 1 ст. 47 Закону 
України «Про екологічну експертизу» «фі-
нансування державної екологічної експерти-
зи здійснюється її замовником», а не за раху-
нок коштів державного бюджету, за винятком 
реалізації державних капіталовкладень. Після 
закінчення експертизи висновок в порядку 
ст. 31 Закону України «Про екологічну екс-
пертизу» надається замовнику – не держав-
ній установі, на яку не розповсюджується дія 
Постанови Кабінету Міністрів України № 1 
893 від 27.11.1998 року.

Конфіденційність комерційної 
та промислової інформації

При вирішенні питання щодо ненадання ін-
формації в разі «конфіденційності комерцій-
ної та промислової інформації» перш за все 
необхідно з’ясувати, чи така конфіденційність 
охороняється законом з метою захисту закон-
них економічних інтересів, як цього вимага-
ють положення Конвенції.

Наприклад, відповідно до ч. 5 ст. 30 Закону 
України «Про інформацію» громадяни, юри-
дичні особи, які володіють інформацією про-
фесійного, ділового, виробничого, банківсько-
го, комерційного та іншого характеру, одержа-
ною на власні кошти, або такою, яка є предме-
том їхнього професійного, ділового, виробни-
чого, банківського, комерційного та іншого ін-
тересу і не порушує передбаченої законом та-
ємниці, самостійно визначають режим досту-
пу до неї, включаючи належність її до категорії 
конфіденційної, та встановлюють для неї сис-
тему (способи) захисту. У разі, якщо така кон-
фіденційність не гарантується нормами зако-
нодавства України, то відмова в наданні інфор-
мації не буде законною виключно на підставі 
внутрішньої документації юридичної особи.

У випадках, які стосуються екологічної інфор-
мації, гарантії з боку законодавця щодо охо-
рони такої інформації як конфіденційної від-
сутні. Так, у відповідності до ч. 6 ст. 30 Закону 
України «Про інформацію» інформація з пи-
тань статистики, екології, банківських опера-
цій, податків, тощо, та інформація, приховуван-
ня якої являє загрозу життю і здоров’ю людей, 
є винятком для громадян та юридичних осіб 

у їх свободах самостійного визначення режи-
му доступу до неї. Більш того, навіть за умови 
законодавчих гарантій щодо захисту промис-
лової інформації, інформація про викиди, яка 
стосується охорони навколишнього середови-
ща, підлягає оприлюдненню, а, отже, повинна 
в кожному разі бути відкритою.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 30 Закону 
України «Про інформацію» інформація з об-
меженим доступом може бути поширена без 
згоди її власника, якщо ця інформація є сус-
пільно значимою, тобто якщо вона є предме-
том громадського інтересу і якщо право гро-
мадськості знати цю інформацію переважає 
пра во її влас ника на її захист.

Права інтелектуальної власності

При вирішенні питання стосовно ненадання 
інформації в зв’язку з тим, що остання є пра-
вом інтелектуальної власності, в першу чергу 
слід визначати, чи дійсно інформація відно-
 ситься до зазначеної категорії.

Виключний перелік об’єктів права інтелек-
туальної власності визначений  у ст. 420 ЦК 
України. Зокрема, до таких відносяться літе-
ратурні та художні твори; комп’ютерні програ-
ми; компіляції даних (бази даних); виконан-
ня; фонограми, відеограми, передачі (програ-
ми) організацій мовлення; наукові відкриття; 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 
компонування (топографії) інтегральних мі-
кросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти 
рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) 
найменування, торговельні марки (знаки для 
товарів і послуг), географічні зазначення; ко-
мерційні таємниці. Відповідно до ч. 1 ст. 434 ЦК 
України не є об’єктами авторського права акти 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування (закони, укази, постанови, рі-
шення, тощо), а також їхні офіційні переклади. 

Отже, практично усі джерела екологічної ін-
формації, які є у володінні органів державної 
влади, не відносяться до тих, що охороняють-
ся авторськими правами16.

16 Виняток може становити проектна документація, 
описана в розділі 1.3 посібника.
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3.1. Îáîâ’ÿçîê ³ç àêòèâíîãî 
ïîøèðåííÿ åêîëîã³÷íî¿ 
³íôîðìàö³¿ – îäíà ³ç ãàðàíò³é 
ïðàâà íà ³íôîðìàö³þ

Однією із гарантій права на інформацію є 
обов’язок відповідних суб’єктів поширювати 
екологічну інформацію з власної ініціативи, 
тобто без попереднього отримання звернень, 
запитів чи витребування інформації зацікав-
леними особ ами. Така гарантія права на еко-
логічну інформацію закріплена чинним зако-
нодавством України, в тому числі міжнарод-
ними угодами, підписаними та ратифіковани-
ми Україною.

Відповідно до ст. 5 Конвенц ії про доступ до ін-
формації, участь громадськості у процесі при-
йняття рішень та доступ до правосуддя з пи-
тань, що стосуються довкілля (Оргуська кон-
венція), кожна із Сторін даної конвенції забез-
печує, щоб державні органи мали у своєму роз-
порядженні екологічну інформацію, яка стосу-
ється роду їхньої діяльності та постійно понов-
лювали її, було створено обов’язкові си стеми 
для забезпечення належного надходження в 
державні органи інформації із запланованих 
та здійснюваних заходів, які можуть істотно 
впливати на навколишнє середовище; у ви-
падках, що стан  овлять безпосередню загро-
зу для здоров’я людини або на вколишнього 
середовища, які виникають у результаті люд-
ської діяльно  сті або є наслідком природн их 
явищ, вся інформація, яка могла би дозволи-
ти громадськості вжити заходів із запобіган-
ня або зменшення шкоди, яка може стати на-
слідком такої загрози, і яка є у розпоряджен-
ні державного органу, негайно поширювалася 
серед членів громадськості, яких потенційно 
торкається загроза.

Оргуська конвенція вказує на те, що Сторони 
повинні забезпечити, щоб екологічна інформа-
ція була легко доступною шляхом організації 
та здійснення таких практичних заходів, як за-
безпечення доступу громадськості до списків, 
реєстрів або архівів; визначення контактних 
осіб; забезпечення безплатного доступу до еко-
логічної інформації, що міститься в списках, 
регістрах або архівах. Відповідно до ч. 1 ст. 10 
Закону України «Про інформацію» право на 
інформацію забезпечується обов’язком орга-
нів державної влади інформувати про свою ді-
яльність і прийняті рішення.

Функціонування системи інформаційного 
екологічного забезпечення передбачено та ре-
гламентовано також Законом України «Про 
охорону навколишнього природного серед-
овища», а також Положенням про порядок 
надання екологічної інформації, затвердже-
ним наказом Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища № 169 від 
18.12.2003 року, яке визначає порядок на-
дання та оприлюднення екологічної інфор-
мації та іншими нормативно-правовими ак-
тами в Україні.

Отже, у зв’язку із наявними нормативни-
ми положеннями, важливим є усвідомлення 
органами державної влади, підприємствами, 
установами, організаціями, які здійснюють ді-
яльність, що впливає на довкілля, обов’язку 
із активного поширення інформації, створен-
ня умов для легкого доступу до такої інфор-
мації, щоб необхідну екологічну інформацію 
можна було отримати легко та за короткий 
проміжок часу без необхідності звернень до 
відповідних суб’єктів.

Ðîçä³ë 3. 
ÎÁÎÂ’ßÇÎÊ ²Ç ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎØÈÐÅÍÍß 

ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ¯ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯
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3.2. Ñóá’ºêòè, â³äïîâ³äàëüí³ çà àêòèâíå 
ïîøèðåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Відповідно до ст. 25-1 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середо-
вища», яка стосується екологічного інформа-
ційного забезпечення, спеціально уповнова-
жений центральний орган виконавчої влади 
з питань екології та природних ресурсів, його 
органи на місцях, органи місцевого самовря-
дування, підприємства, установи та організа-
ції, діяльність яких може негативно вплину-
ти або впливає на стан навколишнього при-
родного середовища, життя і здоров’я людей, 
зобов’язані забезпечувати вільний доступ на-
селення до інформації про стан навколиш-
нього природного середовища. Отже, еколо-
гічне інформаційне забезпечення здійснюєть-
ся водночас і органами державної влади, й ін-
шими суб’єктами – підприємствами, устано-
вами, організаціями, діяльність яких впливає 
чи може вплинути на стан довкілля, життя і 
здоров’я людей. 

Відповідно до п. 2.3. Положення про порядок 
надання екологічної інформації з метою ство-
рення умов для широкого розповсюдження 
екологічної інформації спеціально уповнова-
жений центральний орган виконавчої влади 
з питань екології та природних ресурсів, його 
органи на місцях створюють центри екологіч-
ної інформації в столиці України, Автономній 
Республіці Крим та в обласних центрах. На 
практиці діяльність таких центрів екологіч-
ної освіти та інформації не є надто активною. 
Відомо про створення таких центрів у містах 
Київ, Херсон, Миколаїв, Вінниця, Львів. Не 
виключено, що в інших обласних центрах вони 
також створені, але інформації про їхнє існу-
вання та їхню діяльність недостатньо.

При центральному апараті Міністерства охо-
рони навколишнього природного середовища 
України створено Оргуський інформаційно-
тренінговий центр. Відповідні центри створе-
но при державних управліннях охорони навко-
лишнього природного середовища у багатьох 
областях. Дані центри сприяють взаємодії гро-
мадськості та органів державної влади з питань 
екології, а також у більшій чи меншій мірі вико-
нують функції із розповсюдження екологічної 

інформації. Відповідно до Оргуської конвен-
ції кожна із Сторін заохочує діячів, чия діяль-
ність справляє суттєвий вплив на навколишнє 
середовище, регулярно інформувати громад-
ськість про вплив їхньої діяльності та продук-
тів цієї діяльності на довкілля, здійсню ючи це, 
у відповідних випадках, у рамках використан-
ня добровільних систем екомаркування та еко-
логічної експертизи або за допомогою інших 
засобів. Тобто, згідно із цим положенням, дер-
жава повинна займати активну позицію в на-
прямку якнайширшого розповсюдження еко-
логічної інформації серед громадськості, зао-
хочуючи, в тому числі і фізичних та юридич-
них осіб, що займаються відповідною підпри-
ємницькою/господарською діяльністю, розпо-
всюджувати екологічну інформацію з власної 
ініціативи.

3.3. Âèäè åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, 
ùî ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó 
îïðèëþäíåííþ äëÿ îçíàéîìëåííÿ 
ãðîìàäñüêîñò³

Існує значна кількість нормативних доку-
ментів, які визначають, яка ж саме інформа-
ція повинна бути доступна для громадськос-
ті. Важливо, щоб суб’єкти, що здійснюють від-
повідну діяльність, знали про їхнє існування 
та усвідомлювали свій обов’язок щодо опри-
люднення конкретної інформації. Тому роль 
державних, контролюючих, координуючих 
ор ганів, центральних органів державної ви-
конавчої влади щодо донесення відповідної 
інформації до підконтрольних суб’єктів важ-
ко переоцінити.

Відповідно до ст. 5 Оргуської конвенції гро-
мадськості повинна бути доступна така ін-
формація:

 – звіти про стан нав колишнього середо-
вища;

 – тексти законодавчих актів з питань, що 
стосуються навколишнього середовища 
або мають до нього відношення;

 – у відповідних  випадках, документи з пи-
тань політики, плани та програми, що 
стосуються навколишнього середовища 
або мають до нього відношення, а також 
природоохоронні угоди, та ін.



Ðîçä³ë 3. Îáîâ’ÿçîê ³ç àêòèâíîãî ïîøèðåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ 23

Як видно, даний перелік не є вичерпним, тому 
це не є єдина інформація, що повинна бути 
доступна для громадськості, і це підтверджу-
ється такими нормативними положеннями 
Оргуської конвенції.

Кожна із Сторін також здійснює в рамках сво-
го законодавства заходи з метою поширення:

 –  законодавчих актів і директивних доку-
ментів, таких як стратегії, документи з 
питань політики, програми та плани дій, 
що стосуються навколишнього середо-
вища, звіти про хід їхнього виконання, 
які готуються на різних рівнях держав-
ної  влади;

 – міжнародних договорів, конвенцій і угод 
з питань, що стосуються навколишньо-
го сере довища; і

 – у відповідних випадках інших важливих 
міжнародних документів з питань, що 
стосуються навколишнього середовища.

Відповідно до Оргуської конвенції Національ-
ний звіт про стан навколишнього середови-
ща, включаючи інформацію про якість навко-
лишнього середовища та інформацію з наван-
тажень на навколишнє середовище повинен 
публікуватися та поширюватися через регу-
лярні проміжки часу, що не перевищують три 
а бо чотири роки.

У сфері активного поширення екологічної ін-
формації Сторони Оргуської конвенції домо-
вилися також про те, що кожна із Сторін:

 – взяла на себе зобов’язання із надання в 
належній формі інформації про виконан-
ня державними органами всіх рівнів дер-
жавних функцій або про надання насе-
ленню послуг, які мають відношення до 
навколишнього середовища;

 – повинна розробляти механізми з метою 
забезпечення громадськості достатньою 
інформацією стосовно продуктів таким 
чином, щоб надавати можливість спо-
живачам робити екологічно обґрунто-
ваний вибір;

 – вживає заходів з поступового розгортан-
ня узгодженої загальнонаціональної сис-
теми кадастрів чи реєстрів забруднень з 
використанням структурованої, автома-
тизованої та доступної для громадськості 

бази даних, що накопичується на осно-
ві стандартизованої системи звітності з 
урахуванням міжнародного досвіду, якщо 
це доцільно; така система може містити 
дані з проникнення, викидів і перене-
сення певного класу речовин і продук-
тів, які є наслідком певних видів діяль-
ності, в тому числі при користуванні во-
дою, енергією та природними ресурсами, 
в різні сфери навколишнього середо ви ща, 
і в місцях переробки та видалення відхо-
дів, і поза ними.

Щодо видів екологічної інформації, яка пови-
нна бути до ступною громадськості, то націо-
нальне законодавство також містить ряд поло-
жень. Зокрема, відповідно до ст. 25-1 Закону 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» екологічне інформацій-
не забезпечення здійснюється органами дер-
жавної влади та органами місцевого самовря-
дування в межах їхніх повноважень шляхом:
а) підготовки спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої вла-
ди з питань екології та природних ресур-
сів і подання на розгляд Верховної Ради 
України щорічної Національної допові-
ді про стан навколишнього природного 
середовища в Україні, а після її розгляду 
Верховною Радою України – опубліку-
вання окремим виданням та розміщен-
ня в системі інтернет;

б) щорічного інформування Радою міні-
стрів Автономної Республіки Крим, об-
ласними державними адміністраціями, 
Київською та Севастопольською міськи-
ми державними адміністраціями відпо-
відних рад та населення про стан навко-
лишнього природного середовища від-
повідних територій;

в) систематичного інформування населення 
через засоби масової інформації про стан 
навколишнього природного середо вища, 
динаміку його змін, джерела забруднен-
ня, розміщення відходів чи іншої зміни 
навколишнього природного середовища 
і характер впливу екологічних факторів 
на здоров’я людей;

г) негайного інформування про надзвичай-
ні екологічні ситуації;
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ґ) передачі інформації, отриманої в резуль-
таті проведення моніторингу довкілля, 
каналами інформаційних зв’язків орга-
нам, уповноваженим приймати рішення 
щодо отриманої інформації;

д) забезпечення вільного доступу до еколо-
гічної інформації, яка не становить дер-
жавної таємниці і міститься у списках, 
реєстрах, архівах та інших джерелах.

Також, відповідно до Положення про порядок 
надання екологічної інформації, інформація, 
доступна громадськості, має включати:

1) національну і обласні доповіді та звіти 
про стан навколишнього природного се-
редовища з висвітленням динаміки його 
змін;

2) перелік, тексти та проекти нормативно-
правових актів, що діють у сфері охоро-
ни навколишнього природного середо-
вища та звіти про дотримання природо-
охоронного законодавства;

3) документи з питань політики у сфері охо-
рони навколишнього природного середо-
вища, плани з охорони навколишньо-
го природного середовища, програми та 
проекти;

4) міжнародні угоди в сфері охорони нав-
колишнього природного середовища та 
стан їхнього виконання;

5) іншу інформацію про стан окремих об’єк-
тів навколишнього природного середо-
вища, якщо за результатами соціологіч-
них досліджень вона виявляється важ-
ливою для громадськості.

Крім того, відповідно до п. 2.4. Положення про 
порядок надання екологічної інформації спеці-
ально уповноважений центральний орган ви-
конавчої влади з питань екології та природних 
ресурсів, його органи на місцях, інші органи 
виконавчої влади, підприємства, установи та 
організації забезпечують оприлюднення ін-
формації через засоби масової інформації про:

1) стан навколишнього природного середо-
вища, динаміку його змін, джерела за-
бруднення, розміщення відходів;

2) надзвичайні екологічні ситуації та захо-
ди щодо їхньої ліквідації та джерела за-
бруднення;

3) розробку та прийняття екологічних про-
грам, планів дій, а також документів з пи-
тань екологічної політики;

4)  екологічні проблеми галузі чи регіону 
та можливі шляхи їхнього вирішення з 
метою залучення населення до участі у 
прийнятті рішень, що стосуються навко-
лишнього природного середовища;

5) наміри щодо розміщення об’єктів підви-
щеної екологічної небезпеки, які вимага-
ють проведення оцінки впливу на навко-
лишнє природне середовище;

6) наміри щодо видачі відповідних доку-
ментів на використання природних ре-
сурсів місцевого значення, а також на за-
бруднення навколишнього природного 
середовища, що видаються в межах їх-
ніх повноважень;

7) ідентифіковані живі змінені організми у 
відповідності до міжнародних угод, які 
можуть бути імпортовані в країну;

8) досвід співпраці з громадськістю у галузі 
охорони навколишнього природного се-
редовища, раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення еко-
логічної безпеки;

9) інші екологічні аспекти чи фактори, що є 
важливими для громадськості при здій-
сненні нею громадської екологічної екс-
пертизи чи реалізації інших екологічних 
прав.

Згідно Постанови ВРУ «Про інформування 
громадськості з питань, що стосуються довкіл-
ля», Кабінету Міністрів України рекомендо-
вано забезпечити:

• інформування громадськості про об’єкти, 
які є забруднювачами навколишнього 
природного середовища;

• розроблення та затвердження положен-
ня про щоквартальне інформування на-
селення через засоби масової інформації 
про об’єкти, які є найбільшими забруд-
нювачами навколишнього природного 
середовища;

• розроблення та затвердження положен-
ня про мережу загальнодержавної еко-
логічної автоматизованої інформаційно-
аналітичної системи забезпечення до-
ступу до екологічної інформації та 
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міс цевих екологічних автоматизованих 
інформаційно-аналітичних систем;

• з 1 січня 2005 року функціонування ме-
режі загальнодержавної екологічної ав-
томатизованої інформаційно-аналітичної 
системи забезпечення доступу до еколо-
гічної інформації.

Крім того, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласним державним адміністраціям, 
органам місцевого самоврядування та місце-
вим органам  виконавчої влади, Київській та 
Севастопольській міським державним адмі-
ністрац іям забезпечити щоквартальне інфор-
мування населення через засоби масової ін-
формації про об’єкти, які є найбільшими за-
бруднювачами навколишнього природного 
середо вища; екологічно небезпечні аварії та 
надзвичайні ситуації техногенного і природ-
ного характеру, дії, які можуть застосовувати-
ся громадянами для зменшення їхнього впли-
ву на здоров’я людей та довкілля, а також про 
заход и, що вживаються для подолання і лік-
відації наслідків таких аварій та надзвичай-
них ситуацій.

Відповідно до наказу Мінприроди № 397 від 
01.11.2005 року про затвердження «Положення 
про щоквартальне інформування населення 
через ЗМІ про об’єкти, які є найбільшими за-
бруднювачами навколишнього природного се-
редовища», Мінприроди:

–  складає перелік об’єктів, які є найбіль-
шими забруднювачами навколишнього 
природного середовища;

–  забезпечує розміщення узагальненої ін-
формації на веб-порталі Міністерства;

–  надає інформацію для її висвітлення че-
рез державні аудіовізуальні та друкова-
ні ЗМІ (на безоплатній основі).

Законодавець також приділяє увагу тому, що 
інформація про надзвичайні екологічні си-
туації також  повинна негайно розповсюджу-
ватися. Так, у статті 4 Закону України «Про 
зону надзвичайної екологічної ситуації» се-
ред основних принципів регулювання право-
вого режиму в зоні надзвичайної екологічної 
ситуації є забезпечення населення достовір-
ною інформацією про стан довкілля, можли-
ву загрозу для життя та здоров’я людей і про 

виконання заходів, спрямованих на нормалі-
зацію екологічного стану.

Обов’язки щодо надання екологічної інфор-
мації можуть бути також передбачені в норма-
тивних актах, що регулюють певні види діяль-
ності. Так, напри клад, у ст. 10 Закону України 
«Про екологічну експертизу» встановлено 
обов’язок замовників екологічної експертизи 
оголосити через засоби масової інформації про 
проведення  екологічної експертизи у спеціаль-
ній «Заяві про ек ологічні наслідки». Стаття 35 
вказаного закону також визначає вимоги до та-
кої заяви, вказуючи, яка інформація в ній по-
винна бути оприлюднена, зокрема, інформа-
ція  про заплановану діяльність, мету і шляхи 
її здійснення; суттєві фактори, що впливають 
чи можуть впливати на стан навколишнього 
природного середовища з урахуванням мож-
ливості виникнення н адзви чайних екологіч-
них ситуацій; кількісні та якісні показники 
оцінки рівнів екологічного  ризику запланова-
ної діяльності, а  також заходи, що гарантують 
впровадження діяльності відповідно до еколо-
гічних стандартів і нормативів; інформування 
громадськості щодо запланованої діяльності, її 
мету і шляхи її здійснення. Еколого-експертні 
органи чи формування в свою чергу після за-
вершення екологічної експертизи також по-
винні повідомити про її висновки через засо-
би масової інф ормації.

Згідно із Постановою КМУ від 13.03.2002 року 
№ 302 «Про затвердження Порядку прове-
дення та оплати робіт, пов’язаних з видачею 
дозволів на викиди забруднюючих речовин в 
атмо сферне повітря стаціонарними джерела-
ми, обліку підприємств, установ, організацій 
та громадян – підприємців, які отримали такі 
дозволи», дані суб’єкти для отримання відпо-
відного дозвільного документа готують інфор-
мацію про отримання дозволу для ознайомлен-
ня з нею громадськості відповідно до законо-
давства (п. 4 вказаного Порядку).

Існує також ряд документів, як і встановлюють 
обов’язки із активного інформування для усіх 
органів державної виконавчої влади, в тому чис-
лі і Мінприроди та інших органів, що здійсню-
ють діяльність у сфері охорони довкілля. Так, 
з метою забезпечення формування і реалізації 
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стабільної та зрозумілої громадянам економіч-
ної і соціальної політики держави КМУ при-
йняв Постанову «Про заходи щодо подаль-
шого забезпечення відкритості у діяльності 
органів виконавчої влади» від 29 серпня 2002 
року № 1302. Відповідно до п. 7 Постанови, усі 
Міністерства зобов’язані забезпечити:

 – обов’язкове розміщення на власних веб-
сторінках суспільно-важливі нормативно-
правові акти, а також вичерпну інфор-
мацію про перелік та умови отримання 
громадянами послуг, які надаються від-
повідними органами, форми і зразки до-
кументів, стан виконання програм і пла-
нів, архівної та іншої інформації;

 – оперативне оприлюднення інформації 
про власну діяльні сть;

 – систематичне розміщення на веб-сто-
рінках відкритої статистичної інформа-
ції про події в економічній, соціальній, 
культурній та інших сферах життя, за-
безпечення доступу до неопублікова-
них с татистичних даних, які не підпада-
ють під дію обмежень, установлених за-
конода вством.

З метою виконання Постанови «Про заходи 
щодо подальшого забезпечення від критості 
у діяльності органів виконавчої вдали» КМУ 
прийняв Порядок оприлюднення у мережі ін-
тернет інформації про діяльність органів ви-
конавчої влади (затверджений Постановою 
КМУ від  4 січня 2002 р. № 3), (далі – Порядок 
оприлюднення). Відповідно до п. 2 вказаної 
постанови, усі міністерства зобов’язані, почи-
наючи із січня 2002 р., забезпечити розміщен-
ня і постійне оновлення інформації на влас-
них веб-сайтах у мережі інтернет відповідно 
до Порядку, затвердженого цією постановою. 
Відповідно до п. 8 Порядку про оприлюднен-
ня, на своїх веб-сайтах міністерства повинні 
розміщувати таку інформацію:

1) найменування органу;
2) основні завдання та нормативно-правові 

засади діяльності;
3) структура та керівництво органу;
4) прізвища, імена та по батькові керів-

ників;
5) місцезнаходження апарату, урядових ор-

ганів державного управління, утворених 

у його складі, територіальних органів 
та в ідповідних структурних підрозділів 
місцевих держадміністрацій (поштові 
адреси, номери телефонів, факсів, адре-
си веб-сайтів та електронної пошти);

6) основні функції структурних підрозді-
лів, а також прізвища,  імена, по батько-
ві, номери телефонів, адреси електро-
нної пошти їхніх керівників;

7) нормативно-правові акти з питань, що 
належать до компетенції органу;

8) плани підготовки органом проек тів ре-
гуляторних актів та зміни до них;

9) повідомлення про оприлюднення про-
ектів регуляторних актів, проекти цих 
актів і аналіз їх регуляторного впливу;

10) звіти про відстеження результативності 
прийнятих органом р  егуляторних актів;

11) відомості про регуляторну діяльніст ь 
органу;

12) порядок реєстрації, ліцензування окре-
мих видів діяльності у відповідній сфе-
рі (зразки документів, розрахункові ра-
хунки для внесення необхідних плате-
жів, розмір цих платежів, тощ о); зразки 
документів та інших матеріалів, необхід-
них для звернення громад ян до органу;

13) розпорядок роботи органу та час при-
 йому кері вництва;

14) підприємства, устано ви та організації, 
що належать до сфери управління ор-
гану;

15) цільові програми у відповідній сфері;
16) відомості про проведення закупівлі то-

варів (робіт, послуг) за державні кошти;
17) державні інформаційні ресурси з пи-

тань, що належать до компетенції  органу;
18) поточні та заплановані заходи і події у 

відповідній сфері;
19) відомості про наявні вакансії.

Проаналізувавши дані положення, можна кон-
статувати, що вони часто не дотримуються. До 
прикладу, на сайті Мінприроди не складено та, 
відповідно, не оприлюднено переліки видів 
екологічної інформації, яка є в розпорядженні 
міністерства, не забезпечено вільного доступу 
до електронних баз даних інф ормації, яка зби-
рається та накопичується у Мінприроди, не-
має доступу до списків, кадастрів чи архівів, 
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які повинне вести Мінприроди. Крім того, на 
сайті не розміщено інформації щодо порядку 
надання екологічної інформації, про цедури 
подання проектної документації на екологіч-
ну експертизу чи одержання інших дозвільних 
документів, що є обов’язковим згідно чинно-
го законодавства. Всупереч п. 10 Порядку про 
оприлюднення, сайт Мінприроди не оновлю-
ється належним чином. Деякі види інформа-
ції не оновлюються роками. Так, наприклад, 
розділ «висновки екологічної експерт изи» 
містить лише шість висновків у той час, коли 
кожного року видається декілька сотень таких 
виснов ків. На сайті немає Національних допо-
відей про стан навколишнього природного се-
редовища за всі роки, коли вони повинні були 
бути оприлюдненими в обов’язковому порядку.

Також важливим аспектом активного поши-
рення екологічної інформації є її поширення 
під час участі громадськості в процесі при-
йняття рішень з питань довкілля. Відповідно 
до Постанови КМУ Про затвердження поряд-
ку проведення консультацій з громадськістю 
після отримання пропозицій та зауважень, 
вони аналізуються, а їхні результати дово-
дяться органом виконавчої влади до відома 
громадськості шляхом оприлюднення в засо-
бах масової інформації з обов’язковим обґрун-
туванням прийнятого рішення та відхилення 
альтернативних рішень. Також відповідно до 
Постанови КМУ від 6 січня 2010 року № 10 
«Про затвердження Порядку залучення гро-
мадян до формування та реалізації державної 
політики» органи виконавчої влади зобов’язані 
оприлюднювати інформацію про проект від-
повідного рішення, про надання коментарів та 
пропозицій громадськості щодо даного питан-
ня, а також інформацію про врахування та від-
хилення пропозицій гр омадськості із обґрун-
туванням прийнятого рішення та позиції ор-
ганів державної влади. На практиці ж часто 
громадськості не надається доступ до інфор-
мації про проекти рішень. Деякі проекти рі-
шень взагалі не оприлюднюються за ініціати-
ви органів державної влади. А громадськість 
отримує інформацію про відповідне рішення 
уже на фінальній стадії, коли воно прийня-
те. Далеко не всі нормативно-правові акти 
приймаються із залученням громадськості до 

процесу його коментування, що є безперечно 
негати вним явищем.

Проблемним аспектом більшості законодав-
чих положень щодо накладення обов’язку 
із активного інформування на відповідних 
суб’єктів є те, що на практиці виконання та-
ких зобов’язань рідко контролюється; за неви-
конання винні суб’єкти майже ніколи не при-
тягаються до відповідальності. І взагалі рідко 
зрозуміло, хто повинен контролювати, чи ви-
конуються такі обов’язки з активного інфор-
мування. Адже, наприклад, при оприлюднен-
ні заяви про екологічні наслідки запланова-
ної діяльності часто ніхто не перевіряє її зміс-
ту на предмет того, чи вона містила необхідну 
інформацію. А якщо така заява була оприлюд-
нена усно, а не надрукована в пресі, то взагалі 
довести невідповідність її змісту вимогам нор-
мативних положень практично нереально. Так 
само проблемним є питання негайного інфор-
мування населення про надзвичайні екологіч-
ні ситуації в Україні, адже часто населення, 
яке зазнає найбільшого впливу від екологіч-
них катастроф/надзвичайних екологічних си-
туацій, оперативно не інформується про такі. 
Вчасно не надається кваліфікована, фахова ін-
формація про способи максимального убезпе-
чення громадянами себе та членів своєї сім’ї, 
або й ще гірше – надається неправдива інфор-
мація та недостовірні дані. І така практика в 
Україні є, на жаль, непоодинокою. Також рід-
ко, або й майже ніколи для громадськості не 
оприлюднюється інформація про звіти щодо 
стану виконання міжнародних угод, планів, 
програм та природоохоронного законодавства. 
Така інформація приховується та не надаєть-
ся, або надається неповна інформація навіть 
на запити громадськості, не говорячи про ак-
тивне звітування в даному напрямку органа-
ми державної влади. Активне розповсюджен-
ня екологічної інформації суб’єктами господа-
рювання щодо їхнього впливу на довкілля та 
здоров’я населення критики знаходиться на 
вкрай низькому рівні. Україна, як держава, що 
повинна всіляко сприяти та заохочувати ак-
тивне поширення такої екологічної інформа-
ції юридичними та фізичними особами, згідно 
норм міжнародного права (Оргуська конвен-
ція), взагалі займає пасивну позицію в даній 
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сфері, часто навіть приховуючи наявну інфор-
мацію від громадськості.

3.4. Ñïîñîáè àêòèâíîãî ïîøèðåííÿ 
åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Інформація про діяльність органів держав-
ної влади про вплив на довкілля та здоров’я 
населення може розповсюджуватися найріз-
номанітнішими способами: інтернет, списки, 
реєстри, архіви, звіти, програмні документи, 
плани, офіційні друковані видання, ЗМІ і т. д. 
Відповідно до ст. 5 Оргуської конвенції кож-
на із Сторін забезпечує поступове збільшен-
ня обсягу екологічної інформації в електро-
нних базах  даних, які є легкодоступними для 
широкого загалу громадськості через публіч-
ні мережі зв’язку.

Відповідно до п. 2.2. Положення про порядок 
надання екологічної інформації, спеціально 
уповнова   жений центральний орган виконавчої 
влади з питань екології та природних ресур-
сів України та його органи на місцях, інші цен-
тральні органи виконавчої влади, підприємства, 
установи та організації, які мають екологіч ну 
інформацію, забезпечують у межах своєї ком-
петенції формування та постійне оновлення 
електронних баз даних екологічної інформа-
ції і забезпечують громадськості вільний до-
ступ до них через мережу інтернет.

Активне поширення екологічної інформації 
може здійснюватися усно, письмово або іншим 
способом, а також шлях  ом систематичної пу-
блікації її в друкованих виданнях (бюлетенях, 
збірниках, тощо), д оповідях про стан навко-
лишнього природного середовища, поширення 

інформаційними службами державних орга-
нів та організацій, повідомлення її через засо-
би масової інформації, публічні виступи (п. 3 
Положення про порядок надання екологічної 
інформації).

В Україні створено та діє веб-сайт «Громадянське 
суспільство і влада», через який має оприлюд-
нюватися значна частина в тому числі еколо-
гічної інформації. Реалії є такими, що далеко 
не всі органи державної виконавчої влади роз-
міщують там необхідну інформацію та відпо-
відний контроль, моніторинг інформації, яка 
є на сайті, та яка повинна там знаходитися, не 
здійснюється. Так, наприклад, Мінприроди, не 
розміщує на даному ресурсі інформації про 
всі рішення, які приймаються та повинні об-
говорюватися із громадськістю, немає інфор-
мації про обґрунтування прийнятих рішень та 
причин в     ідхилення пропозицій громадськості 
щодо рішень, які обговорювалися, чим пору-
шуються положення про участь громадськос-
ті у прийнятті рішень, оскільки така інформа-
ція повинна обов’язково оприлюднюватися в 
порядку активного інформування.

Що стосується активного поширення еколо-
гічної інформації на сайтах органів державної 
влади, то слід вказати, що обсяг, якість та регу-
лярність оновлення інформації на сайтах зага-
лом не відповідає чинному законодавству щодо 
відкритості органів державної влади, вимогам, 
постановленим до веб-сайтів центральних ор-
ганів виконавчої влади та вимогам ряду про-
фільних нормативно-правових актів щодо від-
критості та доступності екологічної інформації, 
а також міжнародним зобов’язанням України, 
що створює перешкоди в реалізації права по-
зивача на доступ до екологічної інформації.
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Пасивне поширення екологічної інформації по-
лягає у наданні екологічної інформації чи офі-
ційних документів, які містять екологічну ін-
формацію, у відповідь на інформаційний запит 
суб’єктом, який отримав цей запит. Порядок па-
сивного поширення екологічної інформації шля-
хом надання інформації на інформаційний запит 
регулюється такими нормативно-правовими ак-
тами (на міжнародному, національному, регіо-
нальному рівнях):

 – Конституція України ;
 – Конвенція про доступ до інформації, 
участь громадськості в процесі прийнят-
тя рішень та доступ до правосуддя з пи-
тань, що стосуються довкілля» (Оргуська 
конвенція) (преамбула, стаття 4);

 – Цивільний кодекс України (стаття 302)
 – Закон України «Про інформацію» ( стат-
тя 32–37);

 – Закон України «Про звернення грома-
дян» (стаття 1, 3–13, 15, 18–21);

 – Закон України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» (стат-
тя 251);

 – Постанова КМУ «Про затвердження 
Класифікатора звернень громадян» від 
24 вересня 2008 року № 858;

 – Наказ Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України 
«Про затвердження Положення про по-
рядок надання екологічної інформації» 
№ 169 від 18.12.2003 року;

 – Рішення Київської міської ради № 167/ 
828 від 22 лютого 2007 року «Про затвер-
дження Положення щодо інфор мування 

громадськості міста Києва про стан за-
бруднення навколишнього природного 
середовища», тощо. Цей нормативно-
правовий акт поширює свою дію лише 
на місто Київ.

Також існує ряд нормативно-правових актів, 
якими надано право на отримання певного 
виду екологічної інформації. До них, зокре-
ма, відносять:

 – Закон України «Про відходи» (пункт б 
стаття 14);

 – Закон України «Про планування і забу-
дову територій» (пункт 2 стаття 26);

 – Закон України «Про виростання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» (стаття 10)

 – Водний кодекс України (пункт 6 стат-
тя 1, пункт 10 стаття 44);

 – Лісовий кодекс України (пункт 4 стат-
тя 54, пункт 2 стаття 96);

 – Закон України «Про захист рослин» 
(пункт 2 стаття 18);

 – Закон України «Про екологічну експер-
тизу» (пункт г стаття 35), тощо.

 – Відповідно до статті 19 Загальної декла-
рації прав людини, прийнятою і прого-
лошеною Генеральною асамблеєю ООН 
від 10.12.1948 року: «Кожна людина має 
право на свободу переконань і на вільне 
їх виявлення; це право включає свобо-
ду безперешкодно дотримуватися своїх 
переконань та свободу шукати, одержу-
вати і поширювати інформацію та ідеї 
будь-яким способом і незалежно від дер-
жавних кордонів».

Стаття 10 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод гарантує «сво-
боду на отримання інформації» загалом, зо-
крема «Кожен має право на свободу вира-
ження по глядів. Це право включає свободу 
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дотримуватися своїх поглядів, одержувати і 
передавати інформацію та ідеї без втручан-
ня органів державної влади та незалежно від 
кордонів».

Міжнародним пактом про громадянські і по-
літичні права (п. п. 2 та 3 статті 19) передбаче-
но, що «кожна людина має право на виражен-
ня свого погляду; це право включає свободу 
шукати, одержувати і поширювати будь-яку 
інформацію та ідеї, незалежно від державних 
кордонів, усно, письмово чи за допомогою дру-
ку або художніх форм вираження чи іншими 
способами на свій вибір».

Право на доступ до екологічної інформації 
та звернення із запитом до органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових осіб передбачено Основним 
Законом держави – Конституцією України: 
«кожному гарантується право на свободу дум-
ки і слова, на вільне вираження своїх поглядів 
і переконань. Кожен має право збирати, вико-
ристовувати і поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб – на свій вибір». 
Можна стверджувати, що зазначена стаття 
Конституції цілком відповідає міжнародним 
зобов’язанням України.

Також, відповідно до пункту 1 статті 4 Оргуської 
конвенції, Україна взяла на себе зобов’язання 
гарантувати, щоб державні органи у відповідь 
на запит про надання екологічної інформації 
надавали громадськості таку інформацію в 
рамках національного законодавства, включа-
ючи копії фактичних документів, які охоплю-
ють або містять таку інформацію. У статті 10 
Закону України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища» визначено гаран-
тії забезпечення екологічних прав громадян, 
серед яких, і гарантування права на доступ до 
екологічної інформації та вільне отримання, 
використання, поширення та зберігання такої 
інформації, передбаченого пунктом е) статті 9 
цього ж Закону.

Згідно пункту 3 Положення про порядок на-
дання екологічної інформації, надання еко-
логічної інформації центральними органами 
виконавчої влади та їхніми органами на міс-
цях здійснюється з метою реалізації права 

громадян, їхніх об’єднань, державних орга-
нів та юридичних осіб на інформацію (нада-
лі – запитувачів) шляхом безпосереднього 
доведення її запитувачам за їхнім запитом. 
Згідно положень ч. 1 ст. 302 Цивільного ко-
дексу України фізична особа має право віль-
но збирати, зберігати, використовувати і по-
ширювати інформацію.

4.2. Ñóá’ºêòè ïàñèâíîãî ïîøèðåííÿ 
åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Стаття 40 Конституції України зазначає, що 
усі мають право направляти індивідуальні 
чи колективні письмові звернення або осо-
бисто звертатися до органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування та по-
садових і службових осіб цих органів, що 
зобов’язані розглянути звернення і дати об-
ґрунтовану відповідь у встановлений законом 
строк. Оргуська конвенція у пункті 2 стат-
ті 2 дає роз’яснення, що слід розуміти під по-
няттям «державний орган», який, згідно цієї 
Конвенції, зобов’язаний надавати екологіч-
ну інформацію за запитом.

Зокрема, це є:
а) урядовий орган на національному, регіо-
нальному та іншому рівні;

b) фізичні чи юридичні особи, які викону-
ють державні адміністративні функції 
згідно з національним законодавством, 
включаючи конкретні обов’язки, види 
діяльності та послуги, що мають відно-
шення до навколишнього середовища;

с) будь-які інші фізичні або юридичні особи, 
на які покладено виконання державних 
обов’язків чи функцій, або які надають на-
селенню послуги, що мають від ношення 
до навколишнього середовища, під нагля-
дом органа або особи, зазначених вище в 
підпунктах а) чи b);

d) заклади будь-якої регіональної органі-
зації економічної інтеграції, зазначені в 
статті 17, які є стороною цієї Конвенції.

Закон України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища» у статті 251 за-
значає, що спеціально уповноважений цен-
тральний орган виконавчої влади з питань 
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еко логії та природних ресурсів, його органи 
на місцях, ор гани місцевого самоврядуван-
ня, підприємства, установи, організації, ді-
яльність яких може вплинути або впливає 
на стан навколишнього природного середо-
вища, життя і здоров’я людей, зобов’язані за-
безпечувати вільний доступ населення до ін-
формації про стан навколишнього природно-
го середовища.

Також Закон України «Про інформацію», який 
стосується не тільки екологічної, але й інших 
видів інформації, пунктом 6 статті 32 зобов’я-
зує органи законодавчої, виконавчої та судової 
влади України надавати інформацію, що стосу-
ється їхньої діяльності. Виходячи із статті 10 
Закону України «Про інформацію», право на 
інформацію забезпечується органами держав-
ної влади, а також органами місцевого та регі-
онального самоврядування шляхом інформу-
вання про свою діяльність та прийняті рішення.

Виходячи із зазначених положень законодав-
ства, до суб’єктів пасивного поширення еко-
логічної інформації належать:

1. Органи державної влади, в тому числі 
спеціально уповноважені державні орга-
ни у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища.

2. Органи місцевого самоврядування (міс-
цеві ради, їх виконавчі і розпорядчі ор-
гани, тощо).

3. Підприємства, установи, організації не-
залежно від форми власності, діяльність 
яких може негативно вплинути або впли-
ває на стан навколишнього природного 
середовища, життя і здоров’я людей.

4. Фізичні особи: 
а)  які виконують державні адміністра-
тивні функції згідно з національним 
законодавством, включаючи конкретні 
обов’язки, види діяльності та послуги, 
що мають відношення до навколиш-
нього середовища; 

б)  на які покладено виконання держав-
них обов’язків чи функцій, або які 
надають населенню послуги, що ма-
ють відношення до навколишнього 
сере довища.

4.3. Ñóá’ºêòè ïðàâà íà îòðèìàííÿ 
åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Конституцією України громадянам надано 
право на вільний доступ до інформації про 
стан довкілля, якість продуктів харчування та 
предметів (стаття 50). Україна взяла на себе 
зобов’язання відповідно до Оргуської конвен ції 
гарантувати громадськості надання екологіч-
ної інформації за запитом. Відповідно до пунк-
ту 4 Оргуської конвенції громадськість – це 
одна або більше фізичні чи юридичні особи, 
їх об’єднання, організації або групи, які діють 
згідно з національним законодавством або 
практикою. Право на вільний доступ до еко-
логічної інформації громадян та громадських 
об’єднань, в тому числі отримання її за запи-
том, також передбачене у статті 9, 10, 21, 251 
Закону України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища».

Отож, суб’єктами права на отримання еколо-
гічної інформації є одна або більше фізичні 
особи, об’єднання громадян, в тому числі гро-
мадські природоохоронні організації та групи. 
При цьому, жодних обмежень щодо віку, стату-
су та громадянства фізичних осіб немає. Закон 
України «Про звернення громадян» встанов-
лює виняток щодо кола фізичних осіб, які не 
мають права на звернення із запитом. Це осо-
би визнані судом недієздатними. Відповідно 
до статті 41 Цивільного кодексу України, не-
дієздатна фізична особа не має права вчиня-
ти будь-якого правочину. Правочини від іме-
ні недієздатної фізичної особи та в її інтере-
сах вчиняє її опікун.

4.4. Ïîíÿòòÿ òà ôîðìà çàïèòó ïðî 
íàäàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Одним з шляхів реалізації права доступу до 
екологічної інформації є її одержання за за-
питом. Засади такого інформування визначе-
ні у статті 4 Оргуської конвенції під назвою 
«Доступ до екологічної інформації», а саме: 
«Кожна держава – сторона Конвенції гаран-
тує, що державні органи у відповідь на запит 
про надання екологічної інформації надава-
тимуть громадськості таку інформацію в рам-
ках національного законодавства, включаючи 
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копії фактичних документів (якщо у запиті є 
вимога про їх надання)».

Визначення запиту формулюється у Законі 
України «Про інформацію», зокрема, у стат-
ті 32 даного Закону виділено дві категорії ін-
формаційних запитів:

 – запит щодо доступу до офіційних доку-
ментів – це звернення з вимогою про на-
дання можливості ознайомлення з офі-
ційними документами;

 – запит щодо надання письмової або усної 
інформації – це звернення з вимогою на-
дати письмову або усну інформацію про 
діяльність органів законодавчої, виконав-
чої та судової влади України, їх посадо-
вих осіб з окремих питань.

Ці положення стосуються запиту про надан-
ня екологічної інформації та офіційних доку-
ментів, які містять екологічну інформацію. 
Щодо форми запиту, то його можна подати у 
будь-якій формі – усній, письмовій, електро-
нній чи іншій формі. У випадках, встановле-
них законом, запит подається лише у письмо-
вій формі. Зокрема, у частині 1 статті 32 Закону 
України «Про інформацію» встановлено пись-
мову форму подання інформаційного запиту 
щодо доступу до офіційних документів.

Письмовий інформаційний запит повинен 
відповідати усім формальним вимогам щодо 
його форми. Якщо запитувачі таких вимог 
не дотримуються, суб’єкти їхнього отриман-
ня можуть на законних підставах відмовити 
у наданні інформації. Практика показує, що 
запити доцільно готувати в письмовій формі. 
Це підвищує ймовірність на отримання відпо-
віді та можливість оскарження залишення за-
питу без розгляду чи іншого порушення пра-
ва на інформацію.

У Додатках до Положення про порядок надан-
ня екологічної інформації, Положення щодо 
інформування громадськості міста Києва про 
стан забруднення навколишнього природно-
го середовища міститься «Примірний зразок 
запиту про надання екологічної інформації», 
який може бути використаний при зверненні 
за екологічною інформацією. Обов’язковими 
реквізитами інформаційного запиту відповідно 

до вимог статті 32 Закону України «Про інфор-
мацію», статті 5 Закону України «Про звер-
нення громадян» є:

 – вказівка на суб’єкт, якому скеровується 
інформаційний запит;

 – якщо запит подає фізична особа, зазна-
чається її прізвище, ім’я та по батькові, 
точна і повна поштова адреса, за якою за-
питувач бажає одержати відповідь;

 – якщо запит подає юридична особа, зазна-
чається найменування, місце знаходжен-
ня, посаду, прізвище та ініціали особи, 
яка скеровує інформаційний запит від 
імені юридичної особи;

 – вказівка на документ, письмову або усну ін-
формацію, яку бажає отримати запитувач;

 – адреса, за якою запитувач бажає отрима-
ти відповідь на запит;

 – дата запиту та підпис.

Особливості складання інформаційного за-
питу є такі:

 – запитувач інформації не має доводити 
свою зацікавленість в екологічній інфор-
мації, про що зазначено у пункті а) стат-
ті 4 Оргуської конвенції. Також, відпо-
відно до статті 32 Закону України «Про 
інформацію», громадянин має право на 
звернення про надання офіційного до-
кумента, незалежно від того, стосується 
цей документ його особисто чи ні;

 – відсутність у запиті ідентифікації особи 
запитувача визнається анонімним лис-
том, що має наслідком залишення запи-
ту без розгляду. Відповідно до частини 1 
статті 8 Закону України «Про звернення 
громадян» письмове звернення без зазна-
чення місця проживання, не підписане ав-
тором (авторами), а також таке, з якого 
неможливо встановити авторство, визна-
ється анонімним і розгляду не підлягає»;

 – не розглядаються повторні звернення од-
ним і тим же органом від одного і того ж 
громадянина з одного і того ж питання, 
якщо перше вирішено по суті, а також 
звернення осіб, визнаних судом недієз-
датними (стаття 8 Закону України «Про 
звернення громадян»);

 – громадяни мають право звертатися до 
органів державної влади, місцевого 
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са моврядування, підприємств, установ, 
ор ганізацій незалежно від форм власнос-
ті, об’єднань громадян, посадових осіб 
українською чи іншою мовою, прийнят-
ною для сторін;17

 – інформаційний запит може бути пода-
ний як окремою особою (індивідуаль-
ний запит), так і групою осіб (колектив-
ний запит). Це право закріплено у пунк-
ті 4 статті 5 Закону України «Про звер-
нення громадян»;

 – кількість сформульованих у запиті пи-
тань є необмеженою.

Так, Конституція України, Оргуська конвен-
ція, закони України закріплюють право на 
отриман ня інформації і при цьому, не міс-
тять жодних обмежень щодо кількості питань. 
Незважаючи на це, Положенням про порядок 
надання екологічної інформації, закріпленим 
Наказом Мінприроди, у пункті 3.2., встанов-
лено обме ження щодо кількості питань у запи-
ті про надання екологічної інформації: «У за-
питі визначають не більше трьох питань з од-
нієї екологічної проблеми». Дане положення 

17 Рішення щодо звернень громадян та відповіді на 
них оформляються відповідно до вимог законо-
давства про мови. Такі рішення та відповіді мо-
жуть бути викладені в перекладі мовою спілку-
вання заявника (стаття 6 Закону України «Про 
звернення громадян»). Згідно частини 1 статті 10 
Конституції України «державною мовою в Україні 
є українська мова». Відповідно до Рішенням КСУ 
№ 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року «українська 
мова як державна є обов’язковим засобом спілку-
вання на всій території України при здійсненні по-
вноважень органами державної влади та органа-
ми місцевого самоврядування (мова актів, роботи, 
діловодства, документації тощо)». Відповідно до 
статті 5 Закону УРСР «Про мови в УРСР»: «гро-
мадяни вправі звертатися до державних, партій-
них, громадських органів, підприємств, установ і 
організацій українською чи іншою мовою їх ро-
боти, російською мовою або мовою прийнятою 
для сторін. Відмова службової особи прийняти 
і розглянути звернення громадянина з посилан-
ням на незнання мови його звернення тягне за со-
бою відповідальність за чинним законодавством. 
Рішення по суті звернення оформляється україн-
ською мовою чи іншою мовою роботи органу або 
організації, до якої звернувся громадянин. За ба-
жанням громадянина таке рішення може бути ви-
дане йому в перекладі російською мовою».

суперечить вищевказаним нормативним ак-
там. Відповідно до частини 2 статті 5 Оргуської 
конвенції: «Кожна із сторін забезпечує, щоб у 
межах національного законодавства процеду-
ри надання громадськості екологічної інфор-
мації були прозорими, а екологічна інформа-
ція була легко доступною». Також, відповідно 
до Закону України «Про інформацію», осно-
вними принципами інформаційних відносин 
є повнота і точність інформації (п. 4 ч. 1 ст. 5), 
обмеження права на одержання відкритої ін-
формації забороняється законом (ч. 3 ст. 29). 
Згідно ст. 22 Конституції України: «Права і 
свободи людини і громадянина, закріплені 
Конституцією не є вичерпними, … гарантують-
ся і не можуть бути скасовані. При прийнятті 
нових законів або внесенні змін до чинних за-
конів не допускається звуження змісту чи обся-
гу існуючих прав і свобод». Ст. 64 Конституції 
України передбачає, що: «Конституційні пра-
ва і свободи людини і громадянина не можуть 
бути обмежені, крім випадків, передбачених 
Конституцією України». Отож, закріплене кон-
ституційне право на вільне збирання інфор-
мації не може бути обмежено, при прийнят-
ті нових законів чи внесенні змін до чинних 
не допускається звуження його змісту чи об-
сягу, обмеження щодо здійснення цього права 
можуть закріплюватись лише у законі, а тому 
кількість запитань у інформаційному запиті не 
може бути обмежена на підставі Положення 
про порядок надання екологічної інформації.

Зупинимося на порядку відправлення інфор-
маційного запиту:

 – звернення надсилається поштою або пе-
редається громадянином до суб’єкта на-
дання інформації особисто чи через упов-
новажену ним особу, якщо ці повноважен-
ня оформлені відповідно до чинного за-
конодавства (частина 3 статті 5 Закону 
України «Про звернення громадян»;

 – при надсиланні інформаційного запиту 
поштою доцільно відправляти його ре-
комендованим листом з повідомленням 
про вручення поштового відправлення. 
У пункті 3.2. Положення про порядок 
надання екологічної інформації зазначе-
но: «Запит бажано надсилати рекомен-
дованим листом з повідомленням про 
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вручення, оскільки квитанція та повідом-
лення можуть бути необхідні в разі ви-
никнення потреби оскарження поруше-
них прав у суді»;

 – при занесенні запиту безпосередньо до 
відповідного суб’єкта надання інформа-
ції особисто чи через уповноважену особу 
запитувач має право вимагати реєстрації 
свого запиту в журналі реєстрації вхід-
ної документації та здійснення помітки 
на копії запиту, який залишає собі, а саме: 
дату та номер реєстрації запиту, посаду, 
прізвища та ініціали особи, що прийня-
ла запит, її підпис;

 – письмовий інформаційний запит може 
бути надісланий в електронній формі 
з вказуванням на електронну адресу, за 
якою запитувач бажає отримати відпо-
відь, і відповідь повинна бути надана в 
електронній формі, оскільки відповідно 
до пункту 3.2. Положення про порядок 
надання екологічної інформації «запит 
… подається у письмовій чи електронній 
формі», а відповідно до частини 1 стат-
ті 4 Оргуської конвенції гарантує надан-
ня екологічної інформації у формі відпо-
відно до запиту, якщо тільки: «І) держав-
ний орган не має підстав надати її в ін-
шій формі, причому повинні бути вказа-
ні причини, що виправдовують надання 
інформації саме в такій формі; або ІІ) ін-
формація вже була надана громадськос-
ті в іншій формі; 

 – усний інформаційний запит може бути 
доведений до суб’єкта надання інформа-
ції по телефону, на особистому прийомі 
шляхом викладення громадянином і за-
писаного посадовою особою звернення 
з проханням надати екологічну інфор-
мацію та іншими не забороненими зако-
ном способами (пункт 4 статті 5 Закону 
України «Про звернення громадян»).

4.5. Òåðì³í ðîçãëÿäó çàïèòó 
òà îñîáëèâîñò³ éîãî ðîçãëÿäó

Однією з гарантій права на отримання еколо-
гічної інформації є встановлений законодав-
ством порядок розгляду інформаційного за-
питу із зазначенням строків такого розгляду. 

Оргуською конвенцією закріплено положен-
ня щодо строків надання екологічної інфор-
мації, а саме – екологічна інформація повинна 
надаватися у максимально стислі строки, але 
не пізніше одного місяця після подання заяви, 
якщо тільки обсяги та складність відповідної 
інформації не виправдовують продов ження 
цього терміну до двох місяців після подання 
заяви. Подавець заяви інформується про будь-
яке подовження строків розгляду звернення і 
про причини, які є підставою для цього. Згідно 
з п. 3.5. Положення про порядок надання еко-
логічної інформації екологічна інформація на-
дається у терміни, визначені Законом України 
«Про інформацію», але не пізніше одного мі-
сяця після подання запиту.

Процедуру розгляду запиту умовно можна по-
ділити на 2 частини.

Перша частина стосується розгляду запиту на 
предмет можливості його задоволення. Термін 
такого розгляду та повідомлення про результа-
ти прийняття рішення не повинен перевищу-
вати десяти календарних днів. А саме, згідно 
зі статтями 32–34 Закону «Про інформацію», 
інформаційні запити мають вивчатися відом-
ствами протягом 10 днів, і протягом цього тер-
міну державний орган повинен письмово спо-
вістити автора запиту про те, що запит буде за-
доволений, або що запитувана інформація не 
підлягає передачі для ознайомлення. При цьо-
му така відмова повинна бути вмотивованою. 
Як свідчить практика, центральні та місцеві 
органи державної влади майже ніколи не на-
дають протягом 10 днів відповідь щодо мож-
ливості задоволення чи відмову у задоволен-
ні запиту. Часто після завершення місячного 
терміну суб’єкт права на інформацію отримує 
відповідь, якою право на інформацію не забез-
печується чи забезпечується не повністю та у 
доступі до інформації відмовляють.

Отож, за результатами розгляду звернення на 
предмет можливості його задоволення у тер-
мін 10 днів, суб’єкт надання інформації пови-
нен письмово доводити до відома запитувача:

 – повідомлення про задоволення запиту, 
і, у разі необхідності про продовження 
термінів розгляду звернення та причи-
ни продовження;
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 – повідомлення про відмову в задоволенні 
запиту із зазначенням причин.

У разі відсутності у державного органу запи-
туваної інформації він згідно пункту 4 стат-
ті 5 Оргуської конвенції в максимально стис-
лий строк інформує подавця запиту про дер-
жавний орган, до якого, як він вважає, можна 
звернутися із запитом про надання відповід-
ної інформації або передає цей запит такому 
органу та належним чином повідомляє про це 
подавця запиту. Законом України «Про звер-
нення громадян» у статті 7 зазначено: «Якщо 
питання, порушені в одержаному органом дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами, організаціями неза-
лежно від форм власності, об’єднаннями гро-
мадян або посадовими особами зверненні, не 
входять до їх повноважень, воно:

 – в термін не більше п’яти днів пересила-
ється ними за належністю відповідному 
органу чи посадовій особі, про що пові-
домляється громадянину, який подав 
звернення;

 – у разі якщо звернення не містить даних, 
необхідних для прийняття обґрунтовано-
го рішення органом чи посадовою особою, 
воно в той же термін повертається грома-
дянину з відповідними роз’ясненнями.

Друга частина розгляду запиту – власне за-
доволення запиту – здійснюється у випадку, 
коли суб’єктом надання інформації за резуль-
татами розгляду запиту на предмет можливос-
ті його задоволення, було прийнято рішення 
про задоволення запиту. Щодо строків надан-
ня інформації на інформаційний запит стат-
тя 33 Закону України «Про інформацію», стат-
тя 20 Закону України «Про звернення грома-
дян» встановлює такі вимоги:

 – звернення розглядаються і вирішують-
ся у термін не більше одного місяця від 
дня їх надходження, якщо інше не перед-
бачено законом;

 – звернення, які не потребують додатково-
го вивчення, розглядаються невідкладно, 
але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня 
їх отримання;

 – якщо в місячний термін вирішити пору-
шені у зверненні питання неможливо, ке-
рівник 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, по-
рушених у зверненні, не повинен пере-
вищувати сорока п’яти днів;

 – на обґрунтовану письмову вимогу гро-
мадянина терміни розгляду встановле-
ні вище можуть бути скорочені.

Особливості надання відповіді на інформа-
ційний запит:

 – органи державної влади та їхні органи 
на місцях, які мають екологічну інфор-
мацію, надають запитувану інформа-
цію у запитуваній формі при її наявнос-
ті, а при її відсутності – в іншій наяв-
ній формі з роз’ясненням причин надан-
ня інформації у такій формі (пункт 3.4. 
Положення про порядок надання еколо-
гічної інформації);

 – у відповідь на запит запитувачам надаєть-
ся адекватна та достовірна екологічна ін-
формація (пункт 3.3. Положення про по-
рядок надання екологічної інформації);

 – звернення, оформлені належним чином 
і подані у встановленому порядку, підля-
гають обов’язковому прийняттю та роз-
гляду (пункт 1 статті 7 Закону України 
«Про звернення громадян»);

 – звернення громадян, які мають встанов-
лені законодавством пільги, розгляда-
ються у першочерговому порядку (стат-
тя 20 Закону України «Про звернення 
громадян»);

 – забороняється відмова в прийнятті та 
розгляді звернення з посиланням на по-
літичні погляди, партійну належність, 
стать, вік, віросповідання, національність 
громадянина, незнання мови звернення 
(пункт 2 статті 7 Закону України «Про 
звернення громадян»).

4.6. Â³äñòðî÷êà ó çàäîâîëåíí³ çàïèòó

Згідно статті 34 Закону України «Про інфор-
мацію» відстрочка задоволення запиту до-
пускається в разі, якщо запитуваний доку-
мент не може бути надано для ознайомлення 
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у місячний термін, і суб’єкт надання інформа-
ції потребує додаткового часу для задоволен-
ня запиту. Повідомлення про відстрочку дово-
диться до відома запитувача протягом десяти 
днів з дня отримання запиту у письмовій фор-
мі з роз’ясненням причин продовження та по-
рядку оскарження прийнятого рішення.

У повідомленні про відстрочку має бути за-
значено:

 – суб’єкт надання інформації, який відмов-
ляє у задоволенні запиту у  визначений 
місячний термін;

 – дату надсилання або видачі  повідомлен-
ня про відстрочку;

 – причини, з яких запитуваний документ 
не може бути видано у в становлений цим 
Законом термін;

 – термін, у який буде задоволено запит.

4.7. Âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ 
³ç çàäîâîëåííÿì çàïèòó

За загальним правилом розгляд запиту здій-
снюється безоплатно. Зокрема, про безоплат-
ність розгляду звернення зазначено у статті 21 
Закону України «Про звернення громадян»: 
«Органи державної влади, місцевого самовря-
дування, підприємства, установи, організації 
незалежно від форм власності, об’єднання гро-
мадян, посадові особи розглядають звернення 
громадян, не стягуючи плати».

Проте законодавством встановлено випадки, 
коли може стягуватись плата за надання інфор-
мації. Згідно пункту 8 статті 4 Оргуської кон-
венції кожна із Сторін може дозволити своїм 
державним органам стягувати плату за інфор-
мацію, що надається, за умов, якщо така плата 
не перевищує поміркованого рівня. Державні 
органи, які сподіваються стягувати плату за 
інформацію, повідомляють подавцеві запи-
ту про відповідні тарифи розцінок, за якими 
може стягуватися плата із зазначенням обста-
вин, що передбачають сплату або звільнення 
від неї, та умов, коли інформація може надава-
тися за умови попередньої оплати такого збо-
ру. Порядок оплати копій запитуваних доку-
ментів, згідно статті 36 З  акону України «Про 
інформацію» встановлюється державними 

установами. Кабінет Міністрів України або 
інші державні установи визначають порядок 
і розмір оплати робіт по збиранню, пошуку, 
підготовці, створенню і наданню запитуваної 
письмової інформації, який не повинен пере-
вищувати реальних витрат, пов’язаних з ви-
конанням запитів.

4.8. Â³äìîâà ó íàäàíí³ ³íôîðìàö³¿, 
ï³äñòàâè äëÿ â³äìîâè, ðîç’ÿñíåííÿ 
ïîðÿäêó îñêàðæåííÿ ïðèéíÿòîãî 
ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó

Державний орган, до якого надійшов інфор-
маційний запит, може відмовити у наданні ін-
формації з підстав, вичерпний перелік яких 
встановлено у чинному законодавстві України. 
Зокрема, підставами для відмови у наданні ін-
формації є:

 – відсутність екологічної інформації, яка за-
питується у розпорядженні відповідного 
суб’єкта (пункт 3.7. Положення про по-
рядок надання екологічної інформації);

 – недотримання встановлених законом ви-
мог щодо форми і змісту інформаційного 
запиту (пункт 6 статті 5 Закону України 
«Про звернення громадян»;

 – визнання запиту анонімним у зв’язку із 
відсутністю зазначення місця прожи-
вання, якщо запит не підписаний авто-
ром (авторами), а також таке, з якого не-
можливо встановити авторство (стат-
тя 8 Закону України «Про звернення 
громадян»);

 – подання повторного звернення одним і 
тим же органом від одного і того ж грома-
дянина з одного і того ж питання, якщо 
перше вирішено по суті, скарги подані з 
пропущенням строку, передбаченого стат-
тею 17 Закону України «Про звернення 
громадян»18 та звернення осіб, визнаних 
судом недієздатними.

18 Скарга на рішення, що оскаржувалося може бути 
подана до органу або посадовій особі вищого рівня 
протягом одного року з моменту його прийняття, 
але не пізніше одного місяця з часу ознайомлен-
ня громадянина з прийнятим рішенням.
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Оргуською конвенцією у пункті 4 статті 4 вка-
зано: «У запиті про надання екологічної інфор-
мації може бути відмовлено, якщо її оприлюд-
нення може негативно вплинути на:

1) конфіденційність діяльності державних 
органів у випадках, коли така конфіден-
ційність передбачається національним 
законодавством;

2) міжнародні стосунки, національну обо-
рону або державну безпеку;

3) відправлення правосуддя, можливість 
для осіб бути відданими під справедли-
вий судовий розгляд або спроможність 
державних органів проводити розсліду-
вання кримінального чи дисциплінар-
ного характеру;

4) конфіденційність комерційної та про-
мислової інформації у випадках, коли 
така конфіденційність охороняється за-
коном з метою захисту законних еконо-
мічних інтересів, права інтелектуальної 
власності;

5) конфіденційність особистих даних і/
чи архів, що стосується фізичної осо-
би, коли ця особа не дала громадськості 
згоди на оприлюднення такої інформа-
ції згідно з положеннями національного 
законодавства;

6) інтереси третьої сторони, яка надала ін-
формацію, якщо ця сторона не зв’язана 
зобов’язаннями поступати належним чи-
ном, або якщо на цю сторону не може бути 
покладено такого зобов’язання, і в тих ви-
падках, коли ця сторона не дає згоди на 
оприлюднення відповідного матеріалу;

7) навколишнє середовище, на яке поширю-
ється така інформація, наприклад, місця 
розмноження рідкісних видів;

8) права інтелектуальної власності.

Вищезазначені обґрунтування відмови тлу-
мачаться з урахуванням зацікавленої громад-
ськості в оприлюдненні цієї інформації та з 
огляду на те, чи стосується інформація, яка 
міститься у запиті, викидів у навколишнє се-
редовище.

Стаття 37 Закону України «Про інформацію» 
зазначає перелік документів   та інформації, 
що не підлягають обов’язковому наданню для 

ознай омлення за запитами. А са ме, до них на-
лежать офіційні документи, які містять у собі:

 – інформацію, визнану у встановленому 
порядку державною таємницею;

 – конфіденційну інформацію;
 – інформацію про оперативну і слідчу робо-
ту органів прокуратури, МВС, СБУ, робо-
ту органів дізнання та суду у тих випад-
ках, коли її розголошення може зашко-
дити оперативним заходам, розслідуван-
ню чи дізнанню, порушити право люди-
ни на справедливий та об’єктивний су-
довий розгляд її справи, створити загро-
зу життю або здоров’ю будь-якої особи;

 – інформацію, що стосується особистого 
життя громадян;

 – документи, що становлять внутрівідом-
чу службову кореспонденцію (доповід-
ні записки, переписка між підрозділами 
та інше), якщо вони пов’язані з розроб-
кою напряму діяльності установи, про-
цесом прийняття рішень і передують їх 
прийняттю;

 – інформацію, що не підлягає розголошен-
ню згідно з іншими законодавчими або 
нормативними актами. Установа, до якої 
звернуто запит, може не надавати для 
ознайомлення документ, якщо він міс-
тить інформацію, яка не  підлягає розго-
лошенню на підставі нормативного акта 
іншої державної установи, а та держав-
на установа, яка розглядає запит, не має 
права вирішувати питання щодо її роз-
секречення;

 – інформацію фінансових установ, під-
готовлену для контрольно-фінансових 
відомств.

Порядок відмови у задоволенні запиту та 
роз’яснення порядку оскарження прийнято-
го рішення про відмову є таким:

 – якщо за результатами розгляду запиту 
на предмет можливості його задоволен-
ня суб’єктом прийнято рішення про від-
мову у задоволенні запиту, то протягом 
десяти днів з моменту отримання запи-
ту державна установа  надсилає письмо-
ве повідомлення запитувачу про відмо-
ву у задоволенні запиту з належним об-
ґрунтування м та зазначає можливість 
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оскарження такого рішення (відповід-
но до вимог статті 33, 34 Закону України 
«Про інформацію»);

 – у випадку, якщо питання, порушені в 
одержаному зверненні, не входять до їх 
повноважень, воно в термін не більше 
п’яти днів пересилається ними за належ-
ністю відповідному органу чи посадо вій 
особі, про що повідомляється громадяни-
ну, який подав звернення. У разі, якщо 
звернення не містить даних, необхідних 
для прийняття обґрунтованого рішен-
ня органом чи посадовою особою, воно в 
той же термін повертається громадянину 
з відповідними роз’ясненнями (пункт 3 
статті 7 Закону України «Про звернен-
ня громадян»);

 – якщо запит про надання інформації пода-
вався у письмовій формі, або якщо того 
вимагає подавець запиту, відмова у запи-
ті також надсилається у письмовій фор-
мі. У відмові зазначаються її причини і 
наводиться відповідна інформація про 
доступ до процедур перегляду прийня-
того рішення (частина 1 пункту 7 стат-
ті 4 Оргуської конвенції);

 – відмова у запиті надається у максималь-
но стислі строки, але не пізніше одно-
го місяця, якщо тільки складність ін-
формації не виправдовує продовження 
цього строку до двох місяців з моменту 
подан ня запиту. Подавця запиту інфор-
мують про будь-яке продовження тако-
го строку і про його причини (частина 2 
пункту 7 статті 4 Оргуської конвенції).

Відповідно до статті 34 Закону України «Про 
інформацію» у повідомленні про відмову в за-
доволенні за   питу зазначаються:

 – суб’єкт, який відмовляє в задоволенні 
запиту;

 – мотивована підстава відмови, в яких за-
питувана інформація (документ) не може 
бути надана у встановлений строк;

 – порядок оскарження прийнятого рішення;
 – дата відмови.

На сьогодні можна виділити такі основні про-
блеми у сфері доступу до інформації за звер-
неннями зацікавлених суб’єктів:
а)  затягування строків розгляду запиту без 
відповідного обґрунтування продовжен-
ня строків;

б)  недотримання 10-денного терміну по-
відомлення про задоволення запиту чи 
відмову у його задоволенні і, у разі від-
мови, з відповідним мотивуванням від-
мови;

в)  недотримання вимог щодо надсилання 
запиту за належністю, у разі відсутності 
запитуваної інформації у суб’єкта, яко-
му адресований запит;

г)  відсутність обґрунтування відмови у на-
данні інформації за запитом з посилан-
ням на конкретні положення чинного за-
конодавства, у зв’язку з якими здійсню-
ється відмова;

д)  надання відповіді не в повному обсязі, 
зокрема – не на всі питання інформа-
ційного запиту або надання інформації, 
яка не містить у собі запитуваної інфор-
мації;

е)  формальність у наданні інформації (не 
завжди якість і повнота надання інфор-
мації вимірюється в кількості сторінок 
тексту відповіді на запит);

є) недотримання положення про невідклад-
ний розгляд запиту, який не потребує до-
даткового вивчення (на практиці, тер-
мін 1 місяць застосовується до всіх без 
винятку запитів, в тому числі до тих, які 
не потребують додаткового вивчення);

ж) загальні вимоги щодо віднесення запи-
тів до таких, що не потребують додатко-
вого вивчення – відсутні, у зв’язку з чим 
запитувачу не гарантується право на не-
відкладний розгляд звернення, але не піз-
ніше 15 днів від дня отримання, та пра-
во на оскарження у разі порушення цьо-
го строку.
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5.1. Ïîíÿòòÿ þðèäè÷íî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³

Юридична відповідальність – вид соціаль-
ної відповідальності, який регулює належне 
виконання відповідними суб’єктами усіх за-
кріплених в нормативному порядку право-
вих приписів та вказує на необхідність реак-
ції суспільства в особі держави (її органів) на 
порушення певних соціальних або особистих 
інтересів чи благ.

Предметом розгляду в даному випадку є ре-
троспективна (негативна) юридична відпові-
дальність, закріплена нормативно-правовими 
приписами та забезпечена заходами держав-
ного примусу необхідність (обов’язок) зазна-
ти негативних юридичних наслідків (втрат чи 
обмежень) особою, яка вчинила правопору-
шення. Розглядаючи питання відповідальнос-
ті, матиметься на увазі саме юридична – нор-
мативно закріплена відповідальність.

Підставною притягнення до юридичної від-
повідальності є вчинення правопорушення, 
як особистісно чи суспільно шкідливого або 
небезпечного винного протиправного діяння 
деліктноздатним (здатним нести відповідаль-
ність) суб’єктом. Правопорушення в загаль-
ній характеристиці є протиправною поведін-
кою (суспільно шкідливе, винне, протиправ-
не, каране діяння), здійснення якого передба-
чає як наслідок юридичну відповідальність. 
Притягнення до юридичної відповідальнос-
ті здійснюється на підставі акта застосуван-
ня норми права, в якому індивідуалізуються 
заходи юридичної відповідальності щодо кон-
кретної особи – правопорушника.

Відповідно до соціальної значущості об’єкта 
протиправного посягання, характеру, розміру 

та можливості усунення завданої шкоди, спо-
собу, часу та місця вчинення правопорушен-
ня, а також статусу та особистих якостях пра-
вопорушника виділяються різні види відпові-
дальності, які будуть розглянуті нижче.

5.2. Ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà 
ïðî äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ òà 
ïîâ’ÿçàíà ç äàíèìè ïîðóøåííÿìè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü

Інформація – це документовані або публічно 
оголошені відомості про події та явища, що 
мали або мають місце у суспільстві, держа-
ві та навколишньому середовищі (ч. 1 ст. 220 
ЦК України). Згідно ч. 3 даної статті порядок 
використання інформації та захисту права на 
неї встановлюється законом. Станом на час 
підготовки даного посібника правовідносини 
в сфері інформації регулюються Конституцією 
України, Законом України «Про інформацію» 
від 02 жовтня 1992 року (надалі – Закон), за-
конодавчими актами про окремі галузі, види, 
форми і засоби інформації, міжнародними дого-
ворами та угодами, ратифікованими Україною, 
та принципами й нормами міжнародного пра-
ва (ст. 4 Закону).

Закон встановлює загальні правові основи 
одержання, використання, поширення та збе-
рігання інформації, закріплює право особи на 
інформацію в усіх сферах суспільного і дер-
жавного життя України, а також систему ін-
формації, її джерела, визначає статус учасни-
ків інформаційних відносин, регулює доступ 
до інформації та забезпечує її охорону, захищає 
особу та суспільство від неправдивої інформа-
ції. Дія цього Зако  ну поширюється на інфор-
маційні відносини, які виникають у всіх сфе-
рах життя і діяльності су спільства і держави 

Ðîçä³ë 5. 
ÞÐÈÄÈ×ÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ 
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при одержанні, використанні, поширенні та 
зберіганні інформації (ст. 3 Закону).

У розрізі розгляду юридичної відповідальності 
в сфері інформаційних відносин необхідним є 
звернути увагу на основні принципи інформа-
ційних відносин, які передбачені ст. 5 Закону:

 – гарантованість права на інформацію;
 – відкритість, доступність інформації та 
свобода її обміну;

 – об’єктивність, вірогідність інформації;
 – повнота і точність інформації;
 – законність одержання, використання, по-
ширення та зберігання інформації.

Крім того, ст. 9 Закону закріплює право на ін-
формацію. Всі громадяни України, юридич-
ні особи і державні органи мають право на ін-
формацію, що передбачає можливість вільного 
одержання, використання, поширення та збе-
рігання відомостей, необхідних їм для реаліза-
ції ними своїх прав, свобод і законних інтере-
сів, здійснення завдань і функцій.

Право на інформацію охороняється законом. 
Держава гарантує всім учасникам інформацій-
них відносин рівні права і можливості досту-
пу до інформації. Ніхто не може обмежувати 
права особи у виборі форм і джерел одержан-
ня інформації за винятком випадків, передба-
чених законом. Суб’єкт права на інформацію 
може вимагати усунення будь-яких порушень 
його права (ст. 45 Закону). 

Наведені вище принципи вказують на обов’язок 
їхнього дотримання всіма учасниками інфор-
маційних відносин та формують загальні заса-
ди вказаних правовідносин, які не можуть іг-
норуватися під загрозою настання відповідної 
негативної реакції в особі держави. Порушення 
принципів, вказаних у ст. 5 Закону, а також пра-
ва на інформацію є підставою для притягнення 
осіб, винних у порушенні даних норм до юри-
дичної відповідальності. Безпосередньо ст. 10 
Закону передбачено відповідальність за пору-
шення законодавства про інформацію, а ст. 36 
Закону визначено, що підставою для притяг-
нення до юридичної відповідальності є необ-
ґрунтована відмова у наданні змоги для озна-
йомлення з офіційними документами або по-
рушення визначеного терміну її надання без 

поважних причин, що тягне за собою дисци-
плінарну або іншу відповідальність посадо-
вих осіб державних установ у порядку, вста-
новленому законами України. Особливе виді-
лення даної статті вказує на підпорядкованість 
та підзвітність держави перед суспільством, 
зокрема й у частині категоричного обов’язку 
надавати можливість ознайомлення з офі-
ційними документами – письмовим підтвер-
дженням фактів та подій, що мають юридич-
не значення, або з якими чинне законодавство 
пов’язує виникнення, зміну або припинен-
ня прав і обов’язків фізичних або юридичних 
осіб (пп. 3.1 п. 3 Інструкції про порядок кон-
сульської легалізації офіційних документів в 
Україні і за кордоном, затвердженої наказом 
Міністерства закордонних справ України від 
04.06.2002 року № 113). Офіційність докумен-
та визначається статусом джерела походжен-
ня, який його видав.

Форми юридичної відповідальності за пору-
шення законодавства про інформацію передба-
чені ст. 47 Закону, яка окреслює, що порушен-
ня законодавства України про інформацію тяг-
не за собою дисциплінарну, цивільно-правову, 
адміністративну або кримінальну відповідаль-
ність згідно із законодавством України. Дана 
стаття також містить перелік підстав притяг-
нення до юридичної відповідальності у вка-
заних вище формах, яку несуть особи, винні 
у вчиненні таких порушень, як:

• необґрунтована відмова від надання від-
повідної інформації;

• надання інформації, що не відповідає 
дійсності;

• несвоєчасне надання інформації;
• навмисне приховування інформації;
• примушування до поширення або пере-
шкоджання поширенню певної інформа-
ції, а також цензура; поширення відомос-
тей, що не відповідають дійсності, гань-
блять честь і гідність особи;

• безпідставна відмова від поширення пев-
ної інформації;

• використання і поширення інформації 
стосовно особистого життя громадяни-
на без його згоди особою, яка є власни-
ком відповідної інформації внаслідок 
виконання своїх службових обов’язків;
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• розголошення державної або іншої таєм-
ниці, що охороняється законом, особою, 
яка повинна охороняти цю таємницю;

• порушення порядку зберігання інфор-
мації;

• навмисне знищення інформації;
• необґрунтоване віднесення окремих ви-
дів інформації до категорії відомостей з 
обмеженим доступом;

• порушення порядку обліку, зберігання і 
використання документів та інших носі-
їв інформації, які містять конфіденцій-
ну інформацію, що є власністю держави.

Отже, наведенні порушення є підставою для 
притягнення винної особи до дисциплінар-
ної, адміністративної або кримінальної відпо-
відальності. Проте ст. 49 Закону вказує також 
на можливість відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди у випадках, коли правопору-
шенням, вчиненим суб’єктом інформаційної 
діяльності, завдано матеріальної чи мораль-
ної шкоди фізичним або юридичним особам.

Також необхідно врахувати, що відсилочна нор-
ма міститься в ст. 41 Закону України «Про дру-
ковані засоби інформації (пресу) в Україні», 
безпосередньо вказує, що порушенням законо-
давства України про друковані засоби масової 
інформації, зокрема, є вищевказані порушення, 
передбачені ст. 47 Закону, а також наголошує, 
що за дані порушення винні особи притягають-
ся до дисциплінарної, цивільно-правової, ад-
міністративної або кримінальної відповідаль-
ності згідно з чинним законодавством України.

З точки зору тематики розділу також є важ-
ливим інститут, який забезпечує реалізацію 
права на інформацію, зокрема інститут звер-
нення громадян, який визначений положен-
нями Закону України «Про звернення грома-
дян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. 
Даний інститут не тільки регламентує про-
цедуру надання інформації як складової ре-
алізації права на інформацію, а й передбачає 
відповідальність посадових осіб за порушен-
ня законодавства про звернення громадян, 
вказуючи, що особи, винні у порушенні цьо-
го Закону, несуть цивільну, адміністративну 
або кримінальну відповідальність, передба-
чену законодавством України (ст. 24 Закону 

України «Про звернення громадян»). Крім 
того, згідно ст. 25 Закону України «Про звер-
нення громадян» передбачено відшкодування 
збитків громадянину у зв’язку з порушенням 
вимог Закону України «Про звернення грома-
дян» при розгляді його скарги. Громадянину 
на його вимогу і в порядку, встановленому 
чинним законодавством, можуть бути відшко-
довані моральні збитки, завдані неправомір-
ними діями або рішеннями органу чи поса-
дової особи при розгляді скарги. Розмір від-
шкодування моральних (немайнових) збит-
ків у грошовому виразі визначається судом. 
Необхідно звернути увагу, що чинне законо-
давство України виключає дисциплінарну від-
повідальність за порушення Закону України 
«Про звернення громадян».

Варто пам’ятати, що  нагляд за дотриманням за-
конодавства про звернення громадян здійсню-
ється Генеральним прокурором України та під-
порядкованими йому прокурорами. Відповідно 
до наданих їм чинним законодавством повно-
важень вони вживають заходів до поновлення 
порушених прав, захисту законних інтересів 
громадян, притягнення порушників до відпо-
відальності (ст. 29 Закону України «Про звер-
нення громадян»).

5.3.  Âèäè þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî 
äîñòóï äî åêîëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

Адміністративна відповідальність передбаче-
на у випадку вчинення особою адміністратив-
ного правопорушення (проступку) – проти-
правної, винної (умисної або необережної) дії 
чи бездіяльності, яка посягає на громадський 
порядок, власність, права і свободи громадян, 
на встановлений порядок управління і за яку 
законом передбачено адміністративну відпові-
дальність (ст. 9 КУпАП) та передбачає накла-
дення штрафу, попередження, втрату спеціаль-
них прав, громадські роботи, виправні роботи, 
адміністративний арешт, тощо.

КупАП, зокрема, посилається на кілька статей 
у контексті вказаної проблематики. З враху-
ванням складу адміністративнивного право-
порушення необхідно звернути увагу на такі 
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статті. Стаття 53-2 КУпАП передбачає відпо-
відальність за перекручення даних державно-
го земельного кадастру, а також приховуван-
ня інформації про стан земель, розміри, кіль-
кість земельних ділянок, наявність земель за-
пасу або резервного фонду. Дані діяння тяг-
нуть за собою накладення штрафу на посадо-
вих осіб від п’яти до двадцяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82-3 КУпАП передбачає відповідаль-
ність за приховування, перекручення або від-
мову від надання повної та достовірної ін-
формації за запитами посадових осіб і звер-
неннями громадян та їхніх об’єднань щодо 
безпеки утворення відходів та поводження з 
ними, в тому числі про їхні аварійні скиди та 
відповідні наслідки, та тягне за собою накла-
дення штрафу на посадових осіб від трьох до 
п’яти неопо датковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Стаття 91-4 КУпАП встановлює відповідаль-
ність за відмову від надання чи несвоєчас-
не надання за запитами повної та достовір-
ної екологічної інформації, передбаченої за-
конодавством.

Норми даних статей кореспондують порушен-
ням, які передбачені чинним природоохорон-
ним законодавством, Конвенцією про доступ 
до інформації, участь громадськості в проце-
сі прийняття рішень та доступ до правосуд-
дя з питань, що стосуютьс довкілля, Законом 
України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» від 25 червня 1991 року, 
Законом України «Про відходи» від 05 березня 
1998 року, Законом України «Про поводжен-
ня з радіоактивними відходами» від 30 черв-
ня 1995 року, тощо.

Стаття 212-2 КУпАП закріплює відповідаль-
ність за порушення законодавства про держав-
ну таємницю. Зокрема п. 2 ч. 1 даної статті пе-
редбачено відповідальність за засекречення 
інформації про стан довкілля, про якість хар-
чових продуктів і предметів побуту; про ава-
рії, катастрофи, небезпечні природні явища 
та інші надзвичайні явища, події, які стали-
ся або можуть статися чи загрожують безпеці 
громадян; про стан здоров’я населення, тощо.

Стаття 212-3 КУпАП безпосередньо стосуєть-
ся порушення права на інформацію, а саме не-
правомірної відмови в наданні інформації, не-
своєчасного або неповного надання інфор мації, 
надання інформації, що не відповідає дійснос-
ті, у випадках, коли така інформація підля-
гає наданню на запит громадянина чи юри-
дичної особи відповідно до законів України 
«Про інформацію», «Про звернення грома-
дян» та «Про доступ до судових рішень», та 
тягне за собою накладення штрафу на поса-
дових осіб від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян. Повторне протягом року вчинення пору-
шення з числа передбачених частиною першою 
цієї статті, за яке особу вже було піддано ад-
міністративному стягненню, – тягне за собою 
накладення штрафу на посадових осіб від два-
дцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Згідно примітки до даної статті, посадові осо-
би, на яких поширюється дія Закону України 
«Про боротьбу з корупцією», притягаються до 
відповідальності за такі діяння відповідно до 
Закону України «Про боротьбу з корупцією». 
Згідно останнього передбачена і адміністра-
тивна, і кримінальна відповідальність.

Згідно п. г ч. 1 ст. 5 Закону України «Про бо-
ротьбу з корупцію» від 05 жовтня 1995 року 
№ 356/95-ВР (Втрата чинності вiдбудеть ся 
01.01.2011 року) державний службовець або 
інша особа, уповноважена на виконання функ-
цій держави, не має права зокрема відмовля-
ти фізичним та юридичним особам в інформа-
ції, надання якої передбачено правовими акта-
ми, умисно затримувати її, надавати недосто-
вірну чи неповну інформацію. Закон України 
«Про боротьбу з корупцією» ч. 1 ст. 5 перед-
бачає відповідальність керівників за невжиття 
заходів щодо боротьби з корупцією – керівни-
ки міністерств і відомств, державних підпри-
ємств, установ та організацій чи їх структур-
них підрозділів у разі виявлення чи отримання 
інформації про вчинення підлеглим корупцій-
ного діяння або порушення спеціальних обме-
жень, встановлених статтею 5 цього Закону, 
в ме жах своєї компетенції зобов’язані вжи-
ти заходів до припинення таких діянь та не-
гайно повідомити про їх вчинення будь-який з 
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державних органів, зазначених у пунктах «а», 
«а-1» і «б» статті 4 цього Закону.

Згідно ст. 8 Закону України «Про боротьбу з 
корупцією» встановлено відповідальність за 
порушення спеціальних обмежень, встанов-
лених для осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, а саме порушення особою, 
уповноваженою на виконання функцій держа-
ви, будь-якого із зазначених у статті 5 цього 
Закону обмежень, якщо воно не містить скла-
ду злочину, тягне за собою адміністративне 
стягнення у вигляді штрафу від п’ятнадцяти 
до двадцяти п’яти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян. Повторне протягом року 
порушення будь-якого із зазначених у статті 5 
цього Закону обмежень тягне за собою адміні-
стративну відповідальність у вигляді штрафу 
від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 8 Закону України «Про боротьбу з ко-
рупцією» містить важливе уточнення, яке вка-
зує, що особа, яка вчинила правопорушення, 
нестиме адміністративну відповідальність, 
якщо в її діях відсутній склад злочину, перед-
бачений КК України.

Кримінальна відповідальність настає у випад-
ку вчинення злочину – суспільно-небезпечного 
винного діяння вчиненого суб’єктом злочину 
(ч. 1 ст. 11 КК України). Даний вид відпові-
дальності, як вказано вище, може бути засто-
сований згідно Закону України «Про боротьбу 
з корупцією». Крім т ого, згаданий нами Закон, 
зокрема його ч. 4 ст. 45-1, включає відсилоч-
ну норму, яка відсилає до ст. 171 КК України, 
ч. 1 якої передбачає умисне перешкоджання 
законній професійній діяльності журналістів. 
Таке діяння карається штрафом до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян або арештом на строк до шести місяців, 
або обмеженням волі на строк до трьох років.

Дисциплінарна відповідальність вказує на ви-
нне порушення трудової дисципліни й служ-
бових обов’язків та здійснюється у формі на-
кладення адміністрацією підприємств, установ, 
організацій дисциплінарних стягнень, підста-
вою яких є дисциплінарний поступок, сутність 
якого полягає в невиконанні або неналежному 

виконанні особою покладених на неї трудових 
або службових обов’язків внаслідок порушен-
ня вимог чинного законодавства, правил вну-
трішнього трудового розпорядку, трудових, 
посадових та службових обов’язків, вимог ін-
струкцій, приписів, дисциплінарних уставів 
(статутів) та спеціальних положень, що діють 
у ряді галузей державного управління.

Стаття 147 Кодексу законів про працю України 
вказує, що за порушення трудової дисциплі-
ни до працівника може бути застосовано тіль-
ки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 
2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про 
дисципліну можуть бути передбачені для окре-
мих категорій працівників й інші дисциплінар-
ні стягнення. До таких стягнень відносяться, 
наприклад, пониження в посаді, звільнення 
з позбавленням класного чину, позбавлення 
почесної відзнаки (нагрудного знаку), тощо.

Матеріальна відповідальність працівників пе-
редбачає обов’язок відшкодування в порядку, 
передбаченому чинним законодавством, шкоди, 
заподіяну підприємству, установі, організації, 
з якими особа перебуває в трудових відноси-
нах. У випадках неправомірної відмови поса-
дових осіб у наданні інформації вони можуть 
бути притягнуті і до дисциплінарної, і до ма-
теріальної відповідальності. Наприклад, у ви-
падках стягнення за рішенням суду з відповід-
ного органу, який представляє посадова осо-
ба, майнову або моральну (немайнову) шко-
ду на користь особи, яка зверталася за інфор-
мацією і якій в результаті неправомірної від-
мови було завдано шкоду.

Цивільно-правова відповідальність має міс-
це в разі невиконання або неналежного вико-
нання зобов’язання, протиправного акту пове-
дінки порушника, заподіяння шкоди (життю, 
здоров’ю чи майну особи) та виражається по-
між іншими способами захисту цивільного пра-
ва, передбачених ч. 2 ст. 16 ЦК України припи-
ненні дії, яка порушує право; відновленні ста-
новища, яке існувало до порушення; відшкоду-
ванні збитків та інших способах відшкодуван-
ня майнової шкоди; відшкодуванні моральної 
(немайнової) шкоди та визнанні незаконними 
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рішення, дій чи бездіяльності органу держав-
ної влади, тощо (ч. 2 ст. 16 ЦК України).

Виходячи з вказаного вище, ми можемо гово-
рити про те, що законодавцем достатньо де-
тально, хоча й не бездоганно врегульовано пи-
тання доступу до інформації. На сьогодніш-
ній день притягнення до відповідальності за 

порушення законодавства про інформацію згід-
но наявної судової практики не є надзвичай-
но частим явищем. Як правило, судова прак-
тика обмежується визнанням протиправним 
рішення посадової чи службової особи та по-
кладенням обов’язку поновити порушене пра-
во на інформацію.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ
â³ä 28.06.1996 ðîêó (âèòÿã)

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля та на відшкодуван-
ня завданої порушенням цього права шкоди. 
Кожному гарантується право вільного досту-
пу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а та-
кож право на її поширення. Така інформація 
ніким не може бути засекречена.

ÊÎÍÂÅÍÖ²ß ÏÐÎ ÄÎÑÒÓÏ 
ÄÎ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯, Ó×ÀÑÒÜ 

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ² Â ÏÐÎÖÅÑ² 
ÏÐÈÉÍßÒÒß Ð²ØÅÍÜ ÒÀ ÄÎÑÒÓÏ 

ÄÎ ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß Ç ÏÈÒÀÍÜ, 
ÙÎ ÑÒÎÑÓÞÒÜÑß ÄÎÂÊ²ËËß

(Êîíâåíö³þ ðàòèô³êîâàíî 
Çàêîíîì ¹ 832-XIV â³ä 06.07.99) 

(âèòÿãè)

Стаття 2
Визначення

Для цілей даної Конвенції,
1. «Сторона» означає Договірну Сторону цієї 
Конвенції, якщо в тексті не міститься інше 
визначення;

2. «Державний орган» означає:
a) урядовий орган на національному, регі-
ональному та іншому рівні;

b) фізичні, чи юридичні особи, які викону-
ють державні адміністративні функції 
згідно з національним законодавством, 
включаючи конкретні обов’язки, види 
діяльності та послуги, що мають відно-
шення до навколишнього середовища;

c) будь-які інші фізичні або юридичні особи, 
на які покладено виконання державних 
обов’язків чи функцій, або які надають на-
селенню послуги, що мають відношення 

до навколишнього середовища, під нагля-
дом органу або особи, зазначених вище 
в підпунктах a) чи b);

d) заклади будь-якої регіональної органі-
зації економічної інтеграції, зазначені в 
статті 17, які є Стороною цієї Конвенції.

 Це визначення не включає органи або 
заклади, які діють у сфері судочинства 
або законодавства.

3. Екологічна інформація означає будь-яку 
інформацію в письмовій, аудіовізуальній, 
електронній чи будь-якій іншій матеріаль-
ній формі про:
a) стан складових навколишнього серед-
овища, таких як повітря й атмосфера, 
вода, грунт, земля, ландшафт і природні 
об’єкти, біологічні різноманіття та його 
компоненти, включаючи генетично змі-
нені організми, та взаємодію між цими 
складовими;

b) фактори, такі як речовини, енергія, шум і 
випромінювання, а також діяльність або 
заходи, включаючи адміністративні за-
ходи, угоди в галузі навколишнього се-
редовища, політику, законодавство, пла-
ни і програми, що впливають або можуть 
впливати на складові навколишнього се-
редовища, зазначені вище в підпункті 
a) і аналіз затрат і результатів та інший 
економічний аналіз та припущення, ви-
користані в процесі прийняття рішень з 
питань, що стосуються навколишнього 
середовища;

c) стан здоров’я та безпеки людей, умови 
життя людей, стан об’єктів культури і 
споруд тією мірою, якою на них впли-
ває або може вплинути стан складових 
навколишнього середовища або через ці 
складові, фактори, діяльність або заходи, 
зазначені вище в підпункті b);

4.  Громадськість означає одну або більше фі-
зичну чи юридичну особу, їх об’єднання, ор-
ганізації або групи, які діють згідно з наці-
ональним законодавством або практикою;

ÄÎÄÀÒÊÈ
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5.  Зацікавлена громадськість означає громад-
ськість, на яку справляє або може справити 
вплив процес прийняття рішень з питань, 
що стосуються навколишнього середовища, 
або яка має зацікавленість в цьому проце-
сі; для цілей даного визначення недержав-
ні організації, які сприяють охороні навко-
лишнього середовища та відповідають ви-
могам наці онального законодавства, вважа-
ються такими, що мають зацікавленість.

Стаття 4
Доступ до екологічної інформації

1. Кожна із Сторін гарантує, що за умов ви-
конання наступних пунктів цієї Статті дер-
жавні органи у відповідь на запит про на-
дання екологічної інформації надаватимуть 
громадськості таку інформацію в рамках 
національного законодавства; включаючи, 
за наявності запиту і у відповідності до під-
пункту b) нижче, копії фактичних докумен-
тів, які містять або охоплюють таку інфор-
мацію:
a) без необхідності формулювати свою за-
цікавленість;

b) у формі, відповідно до запиту, якщо 
тільки:
i) державний орган не має підстав нада-
ти її в іншій формі, причому повинні 
бути вказані причини, що виправдо-
вують надання інформації саме в та-
кій формі; або

ii) інформація вже не була надана гро-
мадськості в іншій формі.

2. Екологічна інформація, про яку згадува-
лося вище в пункті 1, надається в макси-
мально стислі строки, але не пізніше одно-
го місяця після подання заяви, якщо тіль-
ки обсяги та складність відповідної інфор-
мації не виправдовують продовження цьо-
го терміну до двох місяців після подання 
заяви. Подавець заяви інформується про 
будь-яке подовження строків і про причи-
ни, які є підставою для цього.

3. У запиті про надання екологічної інформа-
ції може бути відмовлено, якщо:
a) державний орган, до якого було направ-
лено запит, не має у своєму розпоряджен-
ні відповідної екологічної інформації;

b)  запит є очевидно необгрунтованим або 
сформульованим в надто загальному ви-
гляді; або

c)  запит стосується матеріалів, що знахо-
дяться на завершальній стадії їх підго-
товки, або стосується внутрішнього ін-
формаційного обміну міждержавними 
органами, коли такий виняток передба-
чається національним законодавством чи 
практикою, що склалася, при цьому вра-
ховується зацікавленість громадськості 
в розкритті такої інформації.

4.  У запиті про надання екологічної інформа-
ції може бути відмовлено, якщо її оприлюд-
нення може негативно вплинути на:
a)  конфіденційність діяльності державних 
органів у випадках, коли така конфіден-
ційність передбачається національним 
законодавством;

b)  міжнародні стосунки, національну обо-
рону або державну безпеку;

c)  відправлення правосуддя, можливість 
для осіб бути відданими під справедли-
вий судовий розгляд або спроможність 
державних органів проводити розсліду-
вання кримінального чи дисциплінарно-
го характеру;

d)  конфіденційність комерційної та промис-
лової інформації у випадках, коли така 
конфіденційність охороняється законом 
з метою захисту законних економічних 
інтересів. В цьому контексті інформація 
про викиди, яка стосується охорони на-
вколишнього середовища, підлягає опри-
людненню;

e)  права інтелектуальної власності;
f)  конфіденційність особистих даних і/
чи архівів, що стосуються фізичної осо-
би, коли ця особа не дала громадськості 
згоди на оприлюднення такої інформа-
ції згідно з положеннями національного 
законодавства;

g) інтереси третьої сторони, яка надала ін-
формацію, якщо ця сторона не зв’язана 
зобов’язаннями поступати належним 
чином, або якщо на цю сторону не може 
бути покладено такого зобов’язання, і в 
тих випадках, коли ця сторона не дає зго-
ди на оприлюднення відповідного мате-
ріалу; або
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h) навколишнє середовище, на яке поширю-
ється така інформація, наприклад місця 
розмноження рідкісних видів.

Вищезазначені обгрунтування відмови тлу-
мачаться з урахуванням зацікавленості гро-
мадськості в оприлюдненні цієї інформації та 
з огляду на те, чи стосується інформація, що 
міститься у запиті, викидів у навколишнє се-
редовище.

5. У тих випадках, коли державний орган не 
має у своєму розпорядженні екологічної ін-
формації, котра міститься у запиті, цей дер-
жавний орган в максимально стислий строк 
інформує подавця запиту про державний 
орган, до якого, як він вважає, можна звер-
нутися із запитом про надання відповідної 
інформації, або передає цей запит такому 
органу та належним чином повідомляє про 
це подавця запиту.

6. Кожна із Сторін гарантує, що у випадках, 
коли інформація, що не підлягає оприлюд-
ненню згідно з пунктами 3 c) і 4 вище, може 
бути відокремлена від решти інформації без 
шкоди для конфіденційності інформації, яка 
не підлягає оприлюдненню, державні орга-
ни надаватимуть цю решту екологічної ін-
формації.

7. Якщо запит про надання інформації пода-
вався у письмовій формі, або якщо того ви-
магає подавец ь запиту, відмова у запиті та-
кож надсилається у письмовій формі. У від-
мові зазначаються її причини і наводиться 
відповідна інформація про доступ до про-
цедур перегляду прийнятого рішення у від-
повідності до Статті 9.

 Відмова у запиті надається у максимально 
стислі строки, але не пізніше одного міся-
ця, якщо тільки складність інформації не 
виправдовує продовження цього строку 
до двох місяців з моменту подання запиту. 
Подавця запиту інформують про будь-яке 
продовження такого строку і про його при-
чини.

8.  Кожна із Сторін може дозволити своїм дер-
жавним органам стягати плату за інфор-
мацію, що надається, за умов, якщо така 
плата не перевищує поміркованого рівня. 
Державні органи, які сподіваються стягу-
вати плату за інформацію, повідомляють 

пода вцеві за питу про відповідні тарифи 
розцінок, за якими може стягуватися пла-
та із зазначенням обставин, що передбача-
ють сплату або звільнення від неї, та умов, 
коли інформація може надаватися за умо-
ви попередньої оплати такого збору.

Стаття 5
Збір та поширення екологічної інформації

1. Кожна із Сторін забезпечує, щоб:
a) державні органи мали у своєму розпоря-
дженні екологічну інформацію, яка сто-
сується роду їх діяльності, та постійно 
поновлювали її;

b) було створено обов’язкові системи для 
забезпечення належного надходження 
в державні органи інформації з заплано-
ваних та здійснюваних заходів, які мо-
жуть істотно впливати на навколишнє 
сере довище;

c) у випадках, що становлять безпосередню 
загрозу для здоров’я людини або навко-
лишнього середовища, які виникають в 
результаті людської діяльності або є на-
слідком природних явищ, вся інформа-
ція, яка могла би дозволити громадськос-
ті вжити захо дів із запобігання або змен-
шення шкоди, яка може стати наслідком 
такої загрози, і яка є у розпорядженні дер-
жавного органу , негайно поширювалася 
серед членів громадськості, яких потен-
ційно торкається загроза.

2. Кожна із Сторін забезпечує, щоб у межах 
національного законодавства процедури 
надання громадськості екологічної інфор-
мації були прозорими, а екологічна інфор-
мація була легко доступною, серед іншого, 
шляхом:
a)  надання громадськості достатньої інфор-
мації про види та обсяги екологічної ін-
формації, яка є у розпорядженні відпо-
відних державних органів, основні умо-
ви, за яких така інформація може нада-
ватися, і доступ до неї, а також про про-
цес її отримання;

b)  організації та здійснення таких практич-
них заходів, як:
i)  забезпечення доступу громадськості 
до списків, реєстрів або архівів;
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ii) встановлення вимог до посадових осіб 
підтримувати громадськість в отри-
манні  доступу до інформації у відпо-
відності до цієї Конвенції; і

iii) визначення контактних осіб; і
c)  забезпечення безплатного доступу до 
екологічн ої інформації, що міститься в 
списках, регістрах або архівах згідно з 
підпунктом b) i) вище.

3.  Кожна із Сторін забезпечує поступове збіль-
шення обсягу екологічної інформації в елек-
тронних базах даних, які є легко доступни-
ми для  широкого загалу громадськості че-
рез публічні мережі зв’язку. Інформація, до-
ступна в такій формі, має включати:
a)  звіти про стан навколишнього середови-
ща згідно з пунк том 4 нижче;

b)  тексти законодавчих актів з питань, що 
стосуються навколишнього середовища 
або мають до нього відношення;

c)  у відповідних випадках, документи з пи-
тань політики, плани та програми, що сто-
суються навколишнього середовища або 
мають до нього відношення, а також при-
родоохоронні угоди; і

d)  іншу інформацію тією мірою, якою наяв-
ність зазначеної інформації в такій формі 
може сприяти застосуванню національно-
го законодавства для виконання положень 
цієї Конвенції, за умов, якщо така інфор-
мація вже існує в електронній формі.

4. Кожна із Сторін через регулярні проміж-
ки часу, що не перевищують три або чоти-
ри роки, публікує і поширює національний 
звіт про стан навколишнього середовища, 
включаючи інформацію про якість навко-
лишнього середовища та інформацію з на-
вантажень на навколишнє середовище.

5. Кожна із Сторін здійснює в рамках свого 
законодавства заходи з метою поширення, 
між іншим:
a)  законодавчих актів і директивних докумен-
тів, таких як стратегії, документи з питань 
політики, програми та плани дій, що сто-
суються навколишнього середовища, зві-
ти про хід їх виконання, які готуються на 
різних рівнях державної влади;

b)  міжнародних договорів, конвенцій і угод з 
питань, що стосуються навколишнього се-
редовища; і

c)  у відповідних випадках інших важливих 
міжнародних документів з питань, що сто-
суються навколишнього середовища.

6.  Кожна із Сторін заохочує діячів, чия діяль-
ність справляє суттєвий вплив на навко-
лишнє середовище, регулярно інформува-
ти громадськість про вплив їх діяльності та 
продуктів цієї діяльності на довкілля, здій-
снюючи це, у відповідних випадках, в рам-
ках використання добровільних систем еко-
маркіровки та екологічної експертизи або 
за допомогою інших засобів.

7.  Кожна із Сторін:
a)  публікує фактичну інформацію та її аналіз, 
які вона вважає доцільними та важливи-
ми для розробки найбільш суттєвих про-
позицій з питань екологічної політики;

b)  публікує, або іншим чином забезпечує до-
ступ до наявного пояснювального матеріа-
лу стосовно своїх контактів з громадськіс-
тю з питань, що входять у сферу дії поло-
жень цієї Конвенції; і

c)  надає в належній формі інформацію про 
виконання державними органами всіх рів-
нів державних функцій або про надання 
н аселенню послуг, які мають відношення 
до навколишнього середовища.

8.  Кожна із Сторін розробляє механізми з ме-
тою забезпечення громадськості достатньою 
інформацією стосовно продуктів таким чи-
ном, щоб надавати можливість споживачам 
робити екологічно обґрунтований вибір.

9.  Кожна із Сторін вживає заходів з поступо-
вого розгортання узгодженої загальнона-
ціональної системи кадастрів чи реєстрів 
забруднень з використанням структурова-
ної, автоматизованої та доступної для гро-
мадськості бази даних, що накопичується 
на основі стандартизованої системи звіт-
ності з урахуванням міжнародного до свіду, 
якщо це доцільно. Така система може міс-
тити дані з проникнення, викидів і пере-
несення певного класу речовин і продук-
тів, які є наслідком певних видів діяльнос-
ті, в тому числі при користуванні водою, 
енергією та природними ресурсами, в різ-
ні сфери навколишнього сере довища, як в 
місцях переробки та видалення відходів, 
так і поза ними.
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10. Жодне положення цієї Статті не може за-
шкодити праву Сторін відмовитись від опри-
люднення певної екологічної інформації у від-
повідності до підпунктів 3 і 4 Статті 4.

ÇÀÊÎÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
«ÏÐÎ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²Þ»

â³ä 02.10.1992 ðîêó ¹ 2657-XII
(âèòÿãè)

Стаття 9. 
Право на інформацію

Всі громадяни України, юридичні особи і дер-
жавні органи мають право на інформацію, що 
передбачає можливість вільного одержання, 
використання, поширення та зберігання ві-
домостей, необхідних їм для реалізації ними 
своїх прав, свобод і законних інтересів, здій-
снення завдань і функцій.

Реалізація права на інформацію громадянами, 
юридичними особами і державою не повинна 
порушувати громадські, політичні, економіч-
ні, соціальні, духовні, екологічні та інші пра-
ва,  свободи і законні інтереси інших громадян, 
права та інтереси юридичних осіб.

Кожному громадянину забезпечується віль-
ний доступ до інформац ії, яка стосується його 
особисто, крім випадків, передбачених зако-
нами України.

Стаття 10. 
Гарантії права на інформацію

Право на інформацію забезпечується:
 – обов’язком органів державної влади, а 
також органів місцевого і регіонального 
самовр ядування інформувати про свою 
діяльність та прийняті  рішення;

 – створенням у державних органах спеці-
альних інформаційних служб або  систем, 
що забезпечували б у встановленому по-
рядку доступ до інформації;

 – вільним доступом суб’єктів інформацій-
ни х відносин до статистичних даних, ар-
хівних, бібліотечних і музейних фондів; 
обмеження цього доступу зумовлюються 

лише специфікою  цінностей та особли-
вими умовами їх схоронності, що визна-
чаються законодавством;

 – створенням механізму  здійснення права 
на інформацію;

 – здійсненням державного кон тролю за 
додержанням законодавства про інфор-
мацію;

 – встановленням відповідальності за по-
рушення законодавства про інформацію.

Стаття 28. 
Режим доступу до інформації

Режим доступу до інформації – це передба-
чений правовими нормами порядок одержан-
ня, використання, поширення і зберіган ня ін-
формації.

За режимом доступу інформація поділяється 
на відкриту інформацію та інформацію з об-
меженим доступом.

Держава здійснює контроль за режимом д о-
ступу до інформації.

Завдання контролю за режимом доступу до 
інформації полягає у забезпеченні додержан-
ня вимог законодавства про інформацію всі-
ма державними органами, підприємствами, 
установами та організаціями, недопущенні 
необгрунтованого віднесення відомостей до 
категорії інформації з обмеженим доступом.

Державний контроль за додержанням вста-
новленого режиму здійснюється спеціальни-
ми органами, які визначають Верховна Рада 
України і Кабінет Міністрів України.

У порядку контролю Верховна Рада України 
може вимагати від урядових уст анов, мініс-
терств, відомств звіти, які містять відомос ті 
про їх діяльність по забезпеченню інформа-
цією заінтересованих осіб (кількість в ипад-
ків відмови у наданні доступу до інформ ації 
із зазначенням мотивів таких відмов; кількість 
та обгрунтування застосування режиму обм е-
женого доступу до окремих видів інформації; 
кількість скарг на неправомірні дії посадових 
осіб, які відмовили у доступі до інформації, та 
вжиті щодо них заходи тощо).
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Стаття 29. 
Доступ до відкритої інформації

Доступ до відкритої інформації забезпечуєть-
ся шляхом:

 – систематичної публікації її в офіцій них 
друкованих виданнях (бюлетеня х, збір-
никах);

 – поширення її засобами масової комуні-
кації;

 – безпосереднього її надання заінтересо-
ваним громадянам, державним органам 
та юридичним ос обам.

Порядок і умови надання громадянам, держав-
ним органам, юридичним особам і представ-
никам гр омадськості відомостей за запитами 
встановлюються цим Законом або договора-
ми (угодами), якщо надання інформації здій-
снюється на договірній основі.

Обмеження права на одержання відкритої ін-
формації з абороняється законом.

Переважним правом на одержання інформа-
ції користуються громадяни, яким ця інфор-
мація необхідна для виконання своїх профе-
сійних обов’язків.

Стаття 30. 
Інформація з обмеженим доступом

Інформація з обмеженим доступом за своїм 
правовим режимом поділяється на конфіден-
ційну і таємну.

Конфіденційна інформація – це відомості, які 
знаходяться у володінні, користуванні або роз-
порядженні окремих фізичних чи юридичних 
осіб і поширюються за їх бажанням відповід-
но до передбачених ними умов.

Стосовно інформа ції, що є власністю держави 
і знаходиться в користуван ні органів держав-
ної влади чи органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності, з метою її збереження може 
бути відповідно до закону встановлено обме-
жений доступ – надано статус конфіденцій-
ної. Порядок обліку, зберігання і використан-
ня документів та інших носіїв інформації, що 

містять зазначену інформацію, визначається 
Кабінетом Міністрів України. 

(Статтю 30 доповнено частиною третьою 
згідно із Законом № 1703-IV (1703-15) від 
11.05.2004).

До конфіденційної інформації, що є власніс-
тю держави і знаходиться в користуванні ор-
ганів державної влади чи органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ та орга-
нізацій усіх форм власності, не можуть бути 
віднесені відомості: 

 – про стан довкілля, якість харчових про-
дуктів і предметів побуту;

 – про аварії, катастрофи, небезпечні при-
родні явища та інші надзвичайні події, 
які сталися або можуть статися і загро-
жують безпеці громадян;

 – про стан здоров’я населення, його жит-
тєвий рівень, включаючи харчування, 
одяг, житло, медичне обслуговування 
та соціальне забезпечення, а також про 
соціально-демографічні показники, стан 
правопорядку, освіти і культури насе-
лення;

 – стосовно стану справ із правами і сво-
бодами людини і громадянина, а також 
фактів їх порушень;

 –  про незаконні дії органів державної вла-
ди, органів місцевого самовря дування, їх 
посадових та службових осіб;

 – інша інформація, доступ до якої відпо-
відно до законів України та міжнарод-
них договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, 
не може бути обмеженим.

(Статтю 30 доповнено частиною четвертою 
згідно із Законом № 1703-IV (1703-15) від 
11.05.2004).

Громадяни, юридичні особи, які володіють ін-
формацією професійного, ділового, виробни-
чого, банківського, комерційного та іншого ха-
рак теру, одержаною на власні кошти, або та-
кою, яка є предметом їх професійного, ділово-
го, виробничого, банківського, комерційного 
та іншого інтересу і не порушує передбаченої 
законом таємниці, самостійно визначають ре-
жим доступу до неї, включаючи належність її 
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до категорії конфіденційної, та встановлюють 
для неї систему (способи) захисту.

Виняток становить інформація комерційного 
та банківського характеру, а також інформація, 
правовий режим якої встан овлено Верховною 
Радою України за поданням Кабінету Міністрів 
України (з питань статистики, екології, бан-
ківських операцій, податків тощо), та інфор-
мація, приховування якої являє загрозу жит-
тю і здоров’ю людей.

До таємної інформації належить інформація, 
що м істить відомості, які становлять державну 
та іншу передба чену законом таємницю, роз-
голошення якої завдає шкоди особі, суспіль-
ству і державі.

Віднесення інформації до категорії таємних ві-
домостей, які становлять державну таємницю, 
і доступ  до неї громадян здійснюється відпо-
відно до закону про цю інформацію.

Порядок обігу таємної інформації та її захисту 
визначається відповідними державними орга-
нами за  умови додержання вимог, встановле-
них цим Законом.

Порядок і терміни обнародування таємної ін-
формації визначаються відповідним законом.

Інформ ація з обмеженим доступом може бути 
поширена без згоди її власника, якщо ця інфор-
маці я є суспільно значимою, тобто якщо вона 
є предметом громадського інтересу і якщо пра-
во громадськості знати цю інформацію пере-
важає право її власника на її захист. 

(Статтю 30 доповнено частиною згідно із 
Законом № 676-IV (676-15) від 03.04.2003).

Стаття 32. 
Інформаційний запит щодо доступу 
до офіційних документів і запит щодо 
надання письмової або усної інформації

Під інформаційним запитом (надалі – запи-
том) щодо доступу до офіц ійних документів 
у цьому Законі розуміється звернення з вимо-
гою про надання можливості ознайомлення з 
офіційними документами. Запит може бути 

індивідуальним або колективним. Він пода-
ється у письмовій формі.

Громадянин має право звернутися до держав-
них органів і вимаг ати надання будь-якого офі-
ційного документа, незалежно від того, стосу-
ється цей документ його особисто чи ні, крім 
випадків обмеження доступу, передбачених 
цим Законом.

Під запитом щодо надання письмової або усної 
інформаці ї у цьому Законі розуміється звер-
нення з вимогою надати письмову або усну ін-
формацію про діяльність органів законодавчої, 
виконавчої та судової влади України, їх поса-
дових осіб з окремих питань.

Громадяни України, державні органи, органі-
зації і о б’єднання громадян (надалі – запиту-
вачі) подають запит відповідному органу за-
конодавчої, виконавчої та судової влади, його 
посадовим особам.

У запиті повинно бути зазначено прізвище, і м’я 
та по батькові запитувача, документ, письмо-
ва або усна інформація, що його цікавить, та 
адреса, за якою він бажає одержати відповідь.
Органи законодавчої, виконавчої та с удової 
влади України, їх посадові особи зобов’язані на-
давати інформацію, що стосується їх діяльнос-
ті, письмово, усно, по телефону чи використо-
вуючи публічні виступи своїх посадових осіб.

Стаття 33. 
Термін розгляду запиту щодо доступу 
до офіційних документів

Термін вивчення запиту на предмет можливос-
ті його задоволення не повинен перевищува-
ти десяти календарних днів.

Протягом вказаного терміну державна уста-
нова письмово доводить до відома запитува-
ча, що його запит буде задоволено або що за-
питуваний документ не підлягає наданню для 
ознайомлення.

Задоволення запиту здійснюється протягом 
місяця, якщо інше не передбачено законом.
Аналогічний термін розгляду встановлюється і 
щодо запиту про надання письмової інформації.
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Стаття 34. 
Відмова та відстрочка задоволення 
запиту щодо доступу 
до офіційних документів

Відмова в задов оленні запиту доводиться до 
відома запитувача у письмовій формі з роз’яс-
ненням порядку оскарження прийнятого рі-
шення.

У відмові має  бути зазначено:
1)  посадову особу державної установи, яка 
відмовляє у задоволенні запиту;

2)  дату відмови;
3)  мотивовану підставу відмови.

Відстрочка задоволення запиту допускається 
в разі, якщо запитуваний документ не може 
бути надано для ознайомлення у місячний тер-
мін. Повідомлення про відстрочку доводить-
ся до відома запитувача у письмовій формі з 
роз’ясненням порядку оскарження прийня-
того рішення.

У повідомленні про відстрочку має бути за-
значено:

1)  посадову особу державної установи, яка 
відмовляє у задоволенні запиту у визна-
чений місячний термін;

2)  дату надсилання або видачі повідомлен-
ня про відстрочку;

3)  причини, з яких запитуваний документ 
не може бути видано у встановлений цим 
Законом термін;

4)  термін, у який буде  задоволено запит.

Відмова та відстрочка задоволення запиту щодо 
надання письмової інформації здійснюються 
в аналогічному порядку.

Стаття 36. 
Порядок відшкодування витрат, 
пов’язаних із задоволенням запитів 
щодо доступу до офіційних документів 
і наданн я письмової інформації

Запитувачі повинні повністю або частково від-
шкодувати витрати, пов’язані з виконанням за-
питів щодо доступу до офіційних документів 
та наданням письмової інформації.

Порядок оплати копій запитуваних докумен-
тів встановлюється державними установами.

Кабінет Міністрів України або інші державні 
установи визначають порядок і розмір оплати 
робіт по збиранню, пошуку, підготовці, ство-
ренню і наданню запитуваної письмової інфор-
мації, який не повинен перевищувати реаль-
них витрат, пов’язаних з виконанням запитів.

Стаття 37. 
Документи та інформація, 
що не підлягають наданню 
для ознайомлення за запитами

Не підлягають обов’язковому наданню для 
ознайомлення за інформаційними запитами 
офіційні документи, які містять у собі:

 – інформацію, визнану у встановленому 
порядку державною таємницею;

 – конфіденційну інформацію;
 – інформацію про оперативну і слідчу робо-
ту органів прокуратури, МВС, СБУ, робо-
ту органів дізнання та суду у тих випад-
ках, коли її розголошення може зашко-
дити оперативним заходам, розслідуван-
ню чи дізнанню, порушити право люди-
ни на справедливий та об’єктивний су-
довий розгляд її справи, створити загро-
зу життю або здоров’ю будь-якої особи;

 – інформацію, що стосується особистого 
життя громадян;

 – документи, що становлять внутрівідом-
чу службову кореспонденцію (доповід-
ні записки, переписка між підрозділами 
та інше), якщо вони пов’язані з розроб-
кою напряму діяльності установи, про-
цесом прийняття рішень і передують їх 
прийняттю;

 – інформацію, що не підлягає розголошен-
ню згідно з іншими законодавчими або 
нормативними актами. Установа, до якої 
звернуто запит, може не надавати для 
ознайомлення документ, якщо він міс-
тить інформацію, яка не підлягає розго-
лошенню на підставі нормативного акта 
іншої державної установи, а та держав-
на установа, яка розглядає запит, не має 
права вирішувати питання щодо її роз-
секречення;
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 – інформацію фінансових установ, під-
готовлену для контрольно-фінансових 
відомств.

ÇÀÊÎÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
«ÏÐÎ ÎÕÎÐÎÍÓ ÍÀÂÊÎËÈØÍÜÎÃÎ 

ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ»
â³ä 25.06.1991 ðîêó ¹ 1264-XII
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Стаття 9. 
Екологічні права громадян України

Кожний громадянин України має право на:
а)  безпечне для його життя та здоров’я на-
вколишнє природне середовище;

б)  участь в  обговоренні та внесення пропо-
зицій до проектів нормативно-правових 
актів, матеріалів щодо розміщення, будів-
ництва і реконструкції об’єктів, які мо-
жуть негативно впливати на стан навко-
лишнього природного середовища, вне-
сення пропозицій до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, юридичних осіб, що беруть участь в 
прийнятті рішень з цих питань; {Пункт 
«б» частини першої статті 9 в редакції 
Закону № 254-IV (254-15) від 28.11.2002}

в) участь в розробці та здійсненні заходів 
щодо охорони навколишнього природ-
ного середовища, раціонального і комп-
лексного використання природних ре-
сурсів;

г)  здійснення загального і спеціального ви-
користання природних ресурсів;

д)  об’єднання в громадські природоохорон-
ні формування;

е) вільний доступ до інформації про стан 
навколишнього природного середовища 
(екологічна інформація) та вільне отри-
мання, використання, поширення та збе-
рігання такої інформації, за винятком об-
межень, встановлених законом; {Пункт 
«е» частини першої статті 9 в редакції 
Закону № 254-IV (254-15) від 28.11.2002}

є) участь у публічних слуханнях або від-
критих засіданнях з питань впливу за-
планованої діяльності на навколишнє 
природне середовище на стадіях роз-
міщення, проектування, будівництва і 

реконструкції об’єктів та у проведен-
ні громадської екологічної експертизи; 
{Пункт «є» частини першої статті 9 в 
редакції Закону № 254-IV (254-15) від 
28.11.2002}

ж) одержання екологічної освіти;
з) подання до суду позовів до державних 
органів, підприємств, установ, організа-
цій і громадян про відшкодування шко-
ди,  заподіяної їх здоров’ю та майну вна-
слідок негативного впливу на навколиш-
нє природне середовище;

и) оскарження у судовому порядку ріше нь, 
дій або бездіяльності ор ганів державної 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових осіб щодо порушення 
екологічних прав громадян у порядку, 
передбаченому законом. 

 {Частину першу статті 9 доповнено пунк-
том «и» згідно із Законом № 254-IV (254-
15) від 28.11.2002}

Законодавством України можуть бути визначе-
ні й інші екологічні права громадян республіки.

Стаття 25. 
Інформація про стан 
навколишнього природного середовища 
(екологічна інформація)

Інформація про стан навколишнього природ-
ного середовища (екологічна інформація) – це 
будь-яка інформація в письмовій, аудіовізу-
альній, електронній чи іншій матеріальній 
формі про:

 –  стан навколишнього природного серед-
овища чи його об’єктів – землі, вод, надр, 
атмосферного повітря, рослинного і тва-
ринного світу та рівні їх забруднення;

 – біологічне різноманіття і його компонен-
ти, включаючи генетично видозмінені ор-
ганізми та їх взаємодію із об’єктами на-
вколишнього природного середовища;

 – джерела, фактори, матеріали, речови-
ни, продукцію, енергію, фізичні факто-
ри (шум, вібрацію, електромагнітне ви-
промінювання, радіацію), які вплива-
ють або можуть вплинути на стан на-
вколишнього природного середовища 
та здоров’я людей;
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 – загрозу виникнення і причини надзви-
чайних екологічних ситуацій, результати 
ліквідації цих явищ, рекомендації щодо 
заходів, спрямованих на зменшення їх 
негативного впливу на природні об’єкти 
та здоров’я людей;

 – екологічні прогнози, плани і програми, 
заходи, в тому числі адміністративні, дер-
жавн у екологічну політику, законодав-
ство про охорону навколишнього при-
родного середовища;

 – витрати, пов’язані із здійсненням приро-
доохоронних заходів за рахунок фондів 
охорони навколишнього природного се-
редовища, інших джерел фінансування, 
економічний аналіз, проведений у про-
цесі прийняття рішень з питань, що сто-
суються довкілля.

Основними джерелами такої інформації є дані 
моніторингу довкілля, кадастрів природних 
ресурсів, реєстри, автоматизовані бази даних, 
архіви, а також довідки, що видаються упов-
новаженими на те органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування, гро-
мадськими організаціями, окремими посадо-
вими особами.

{Стаття 25 в редакції Закону № 254-IV (254-
15) від 28.11.2002}.

 Стаття 25-1. 
Екологічне інформаційне забезпечення

Спеціально уповноважений центральний ор-
ган виконавчої влади з питань екології та при-
родних ресурсів, його органи на місцях, орга-
ни місцевого самоврядування, підприємства, 
установи та організації, діяльність яких може 
негативно вплинути або впливає на стан на-
вколишнього природного середовища, життя 
і здоров’я людей, зобов’язані забезпечувати 
вільний доступ населення до інформації про 
стан навколишнього природного середовища.

Екологічне інформаційне забезпечення здій-
снюється органами державної влади та орга-
нами  місцевого самоврядування в межах їх 
пов новажень шляхом:
а) підготовки спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої вла-
ди з питань екології та природних ресур-
сів і подання на розгляд Верховної Ради 
України щорічної Національної допові-
ді про стан навколишнього природного 
середовища в Україні, а після її розгляду 
Верховною Радою України – опубліку-
вання окремим виданням та розміщен-
ня в системі Інтернет;

б) щорічного інформування Радою міні-
стрів Автономної Республіки Крим, об-
ласними державними адміністраціями, 
Київською та Севастопольською міськи-
ми державними адміністраціями відпо-
відних рад та населення про стан навко-
лишнього природного середовища від-
повідних територій;

в) систематичного інформування населення 
через засоби масової інформації про стан 
навколишнього природного середо вища, 
динаміку його змін, джерела забруднен-
ня, розміщення відходів чи іншої зміни 
навколишнього природного середовища 
і характер впливу екологічних факторів 
на здоров’я людей;

г) негайного інформування про надзвичай-
ні екологічні ситуації;

ґ) передачі інформації, отриманої в резуль-
таті проведення моніторингу довкілля, 
каналами інформаційних зв’язків орга-
нам, уповноваженим приймати рішення 
щодо отриманої інформації;

д) забезпечення вільного доступу до еколо-
гічної інформації, яка не становить дер-
жавної таємниці і міститься у списках, 
реєстрах, архівах та інших джерелах.

{Закон доповнено статтею 25-1 згідно із За-
коном № 254-IV (254-15) від 28.11.2002}.
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