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Адміністративна відповідальність 
за порушення права на одержання 

інформації 

Процес розбудови правової дер- Метою статті є виявлення хиб 
жави в Україні безпосередньо пов’я- правової регламентації одержання ін-
заний із дотриманням і належною формації фізичними та юридичними 
реалізацією права на інформацію. особами; особливостей відповідаль-
Відповідно до ст. 34 Конституції Укра- ності, зокрема адміністративної за не-
їни кожен має право вільно збирати, надання такої інформації; також ви-
зберігати, використовувати і поширю- словлення пропозицій щодо вдоско-
вати інформацію усно, письмово або в налення чинного законодавства. 
інший спосіб – на свій вибір. Реалії Відповідно до Закону України «Про 
сьогодення засвідчують, що іноді по- інформацію» від 2 жовтня 1992 р. 
рушується право юридичних і фізичних всі громадяни України, юридичні осо-
осіб на одержання інформації. Однією би і державні органи мають право на 
з основних причин такої ситуації є не- інформацію, що передбачає можли-
досконалість вітчизняного інформацій- вість вільного одержання, використан-
ного законодавства, а також норм ін- ня, поширення та зберігання відомо-
ших галузей права, що регламентують стей, необхідних їм для реалізації своїх 
відповідальність за вчинення право- прав, свобод і законних інтересів, здійс-
порушень в інформаційній сфері. нення завдань і функцій. 

Питання правового регулювання Стосовно права фізичних осіб на 
обігу інформації та відповідальності за одержання інформації слід зазначити, 
правопорушення у вказаній сфері по- що основним нормативно-правовим ак-
рушували такі науковці, як Кормич Б. А., том у цій сфері є Закон України «Про 
Арістова І. В., Марущак А. І., Коханов- інформацію» від 2 жовтня 1992 р., 
ська О. В., Сопілко І. М., Брижко В. М. але існують і деякі галузеві закони, 
та інші. що регламентують порядок поширення 
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певної інформації, наприклад, Закон 
України «Про захист населення і те
риторій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного харак
теру» від 8 червня 2000 р. Із правом 
громадян на інформацію тісно пов’я
зане їхнє право на звернення, регла
ментоване Законом України «Про звер
нення громадян» від 2 жовтня 1996 р. 
та іншими нормативно-правовими ак
тами. 

Розглядаючи окремі конструкції 
іноземного законодавства щодо по
рядку отримання інформації, зазначмо, 
що одним із найдосконаліших є поря
док надання фізичним особам доступу 
до урядової інформації в Канаді. Так, 
у цій країні Закон «Про доступ до 
інформації» містить багато положень, 
які покликані сприяти громадянам в 
отриманні урядових документів, що їх 
цікавлять. До унікальних положень 
канадського закону про доступ до ін
формації можна віднести опис методів, 
що мають у своєму розпорядженні гро
мадяни у тих випадках, коли їм по
трібно отримати доступ до урядової 
інформації. З метою сприяння грома
дянам в отриманні такого доступу 
закон зобов’язує публікувати По
кажчик доступу до інформації. Цей 
покажчик переділяється на окремі 
глави, які відповідають основним дер
жавним установам, і в кожній з них 
дається опис основних облікових 
документів, які перебувають під кон
тролем певної установи, причому 
опис є настільки детальним, що дозво
ляє громадянам запитувати різні кон
кретні матеріали. Примірники цього 
покажчика можна знайти у будь-якій 
бібліотеці чи поштовому відділенні на 
всій території Канади [1, с. 33]. Вважа
ємо за доцільне передбачити подібний 
порядок доступу до інформації про 
діяльність органів державної влади у 
вітчизняному законодавстві. 

Стосовно практичної реалізації пра
ва громадян України на одержання 
інформації слід зазначити, що доволі 
часто посадові особи органів держав-

ної влади та місцевого самоврядуван
ня відмовляють у наданні інформації, 
наголошуючи, що це інформація з 
обмеженим доступом, використовую
чи такі грифи обмеження доступу до 
інформації, як «опублікуванню не під
лягає», «не для друку», «для службового 
користування» [2, с. 11]. Стаття 32 За
кону України «Про інформацію» від 
2 жовтня 1992 р.зобов’язує органи зако
нодавчої, виконавчої та судової влади 
України, їхніх посадових осіб надава
ти (на запит щодо надання письмової 
або усної інформації) інформацію, що 
стосується їхньої діяльності, письмово, 
усно, по телефону чи використовуючи 
публічні виступи своїх посадових осіб. 
Таке формулювання дозволяє посадо
вим особам не надавати письмових відпо
відей на конкретні запити щодо надання 
письмової або усної інформації, поси
лаючись на публічні виступи посадо
вих осіб свого відомства [3, с. 13]. Варто 
погодитися з думкою правозахисни
ків, які зазначають, що у втіленні 
технології відкритості влади в Україні 
необхідно враховувати пасивність на
шого суспільства: там, де в західних 
країнах достатньо традицій, нам потріб
ні формальні процедури та механізми 
[4, с. 5]. Враховуючи викладене, одним 
із основних чинників, які сприяли би 
реалізації права на інформацію, є 
вдосконалення інституту адміністра
тивної відповідальності за порушення 
права на інформацію. 

Починаючи розгляд порядку одер
жання інформації юридичними особа
ми, слід зазначити, що Закон України 
«Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. 
містить певні положення щодо 
одержання інформації зазначеними 
суб’єктами, однак ці положення мають 
багато в чому декларативний харак
тер і переважно розраховані на реалі
зацію прав громадян, а не юридичних 
осіб. У чинному законодавстві перед
бачено дещо різний механізм отриман
ня інформації різними юридичними 
особами. Так, Сопілко І. М. зазначає, 
що законодавчі та підзаконні норма-
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тивно-правові акти містять безліч тер
мінів і конструкцій для формулюван
ня можливостей органів державної 
влади отримувати інформацію: «отри
мання відомостей», «одержання інфор
мації», «вилучення документів», «зняття 
копій» тощо. При цьому не уніфікова
ними залишаються процедури отри
мання інформації, у багатьох випадках 
не передбачається обов’язок власни
ка чи володільця інформації надавати 
її на законну вимогу органу державної 
влади, фактично малоефективною за
лишається юридична відповідальність 
за ненадання інформації [5, с. 73]. 

Чинний порядок отримання інфор
мації різними юридичними особами, 
на нашу думку, є занадто різним. У де
яких випадках указується посадова 
особа, яка має надавати інформаційний 
запит, у деяких - сфера інформації, 
іноді - що інформація має надаватися 
безкоштовно [6, с. 74]. Так, відповідно 
до п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про 
Службу безпеки України» від 25 бе
резня 1992 р. Службі безпеки Ук
раїни, її органам і працівникам для 
виконання покладених на них обов’яз
ків надається право: одержувати на 
письмовий запит керівника відповід
ного органу Служби безпеки України 
(вирізнено мною.- А. М.) від міні
стерств, державних комітетів, інших 
відомств, підприємств, установ, орга
нізацій, військових частин, громадян 
та їхніх об’єднань дані та відомості, 
необхідні для охорони державної без
пеки України, а також користуватись 
із цією метою службовою докумен
тацією та звітністю. 

Відповідно до ст. 20 Закону Украї
ни «Про прокуратуру» від 5 листопада 
1991 р. у здійсненні прокурорсько
го нагляду за додержанням і засто
суванням законів прокурор має право: 
доступу до документів і матеріалів, 
необхідних для проведення перевір
ки, зокрема за письмовою вимогою, 
і таких, що містять комерційну таєм
ницю або конфіденційну інформацію; 
письмово вимагати подання до проку-
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ратури для перевірки зазначених до
кументів і матеріалів, видачі необхід
них довідок, зокрема щодо операцій 
і рахунків юридичних осіб та інших 
організацій, для вирішення питань, 
пов’язаних із перевіркою; вимагати 
для перевірки рішення, розпоряджен
ня, інструкції, накази та інші акти і 
документи, одержувати інформацію 
про стан законності (вирізнено мною.– 
А. М.) і заходи щодо її забезпечення. 

Відповідно до ст. 11 Закону України 
«Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. 
міліції для виконання покладених на 
неї обов’язків надається право одер
жувати безперешкодно та безплатно 
(вирізнено мною.– А. М.) від підпри
ємств, установ і організацій незалеж
но від форм власності та об’єднань 
громадян на письмовий запит відо
мості (зокрема й ті, що становлять 
комерційну та банківську таємницю), 
необхідні у справах про злочини, що 
перебувають у провадженні міліції. На 
нашу думку, порядок надання інфор
мації різним юридичним особам має 
бути більш уніфікованим. 

Ще однією причиною недоскона
лого правового регулювання питань 
надання інформації юридичним осо
бам є те, що норми багатьох норма
тивно-правових актів щодо отриман
ня інформації майже не змінювалися 
від часу прийняття законів про відповідні 
правоохоронні органи, незважаючи 
навіть на прийняття Конституції Ук
раїни, Закону України «Про інформа
цію» від 2 жовтня 1992 р., а також 
багатьох інших нормативно-правових 
актів, що регламентують питання ін
формаційного права, діяльності орга
нів державної влади. Так, В. М. Бриж-
ко зазначає, що «сучасне інформацій
не законодавство має ряд недоліків. 
Вони зумовлені тією обставиною, що 
різні закони і підзаконні акти, що 
регулюють відносини, об’єктом яких 
є інформація, приймалися в різний час 
без узгодження понятійного апарату. 
У юридичній практиці застосовують 
ряд термінів, які не досить коректні, 
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не викликають відповідну рефлексію 
або не мають чіткого гносеологічного 
наповнення. Результатом є терміно
логічна неузгодженість, різне тракту
вання однакових за назвою і формою 
понять, помилки омонімії, коли засто
совують слова, які позначають різні 
предмети,що призводить до їх неодно
значного розуміння і застосування на 
практиці» [7, с. 44]. Вказані недоліки 
ще раз засвідчують про необхідність 
удосконалення чинного інформаційного 
законодавства. 

Розглядаючи питання надання до
ступу до інформації, слід погодитися з 
думкою науковців (наприклад, Арі-
стової І. В.), які у своїх працях пропо
нують прийняти Закон України «Про 
право на інформацію», в якому слід 
закріпити основи інформаційної сис
теми у країні, дати нормативну харак
теристику інформації та її видів, ви
значити права та обов’язки суб’єктів 
інформаційних відносин [8, с. 230]. 
Вважаємо, що прийняття такого за
кону буде сприяти вдосконаленню 
процедури надання інформації. 

Стосовно юридичної відповідаль
ності за ненадання інформації слід 
зазначити, що найчастіше вказані 
правопорушення тягнуть адміністра
тивну відповідальність. Одним із акту
альних напрямів реформування укра
їнського адміністративного права є 
модернізація інституту адміністратив
ної відповідальності, зокрема відпо
відальності за правопорушення в 
інформаційній сфері. Під час розгля
ду зазначених правопорушень вини
кають певні складнощі. Так, чинний 
Кодекс України про адміністративні 
правопорушення, прийнятий 7 грудня 
1984 р. (далі – КУпАП), не має окре
мої глави, присвяченої саме правопо
рушенням в інформаційній сфері, а 
правопорушення, які можна було би 
включити до цієї глави, розміщено в 
різних главах Особливої частини 
КУпАП. Розглядаючи міжнародний 
досвід регламентації адміністративної 
відповідальності за правопорушення у 

сфері обігу інформації, слід зазначи
ти, що, наприклад, Кодекс про адміні
стративні правопорушення Російської 
Федерації від 20 грудня 2001 р. містить 
гл. 13 «Адміністративні правопорушен
ня у галузі зв’язку та інформації».Але 
навіть у цій главі зібрано не всі право
порушення у сфері обігу інформації. 

Проаналізувавши зміст чинного 
КУпАП,до правопорушень,пов’язаних 
із посяганням на право на одержання 
інформації, можна віднести такі про
ступки: 

– перекручення даних державного 
земельного кадастру, а також прихо
вування інформації про стан земель, 
розміри, кількість земельних ділянок, 
наявність земель запасу або резервно
го фонду (ст. 53-2 КУпАП); 

– приховування, перекручення або 
відмова від надання повної та досто
вірної інформації за запитами посадо
вих осіб і зверненнями громадян та їх 
об’єднань щодо безпеки утворення 
відходів та поводження з ними, в тому 
числі про їх аварійні скиди та відпо
відні наслідки (ч. 1 ст. 82-3 КУпАП); 

– неповідомлення (приховування) 
або надання неправдивої інформації 
про загрозу посівам, деревним наса
дженням, іншій рослинності відкритого 
та закритого ґрунту, а також продукції 
рослинного походження від шкідливих 
організмів (п. 3 ч. 1 ст. 83-1 КУпАП); 

– приховування перевищення вста
новлених лімітів на обсяги утворення 
та розміщення відходів (ч. 1 ст. 91-3 
КУпАП); 

– відмова від надання чи несвоєчасне 
надання за запитами повної та досто
вірної екологічної інформації, перед
баченої законодавством (ч. 1 ст. 91-4 
КУпАП); 

– приховування архівних докумен
тів, порушення порядку щодо доступу 
до зазначених документів, а також 
неповідомлення державної архівної 
установи про наявні архівні докумен
ти в разі виникнення загрози знищен
ня або значного погіршення їх стану 
(ч. 1 ст. 92-1 КУпАП); 
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- надання недостовірної інформації 
про умови проектування та будівництва 
чи необґрунтована відмова у наданні 
такої інформації (ч. 2 ст. 96 КУпАП); 

- ненадання посадовою особою 
емітента інвестору в цінні папери (в 
тому числі акціонеру) на його письмо
вий запит інформації про діяльність 
емітента в межах, передбачених зако
ном, або надання йому недостовірної 
інформації (ч. 1 ст. 163-5 КУпАП); 

- неподання, несвоєчасне подання 
посадовими особами органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряду
вання, а також керівниками (розпоряд
никами кредитів) підприємств (об’єд
нань, господарських товариств тощо) 
та особами, які займаються підприєм
ницькою діяльністю, інформації або 
подання завідомо недостовірної інфор
мації Антимонопольному комітету 
України та його територіальним від
діленням (ч. 1 ст. 166-4 КУпАП); 

- неподання або несвоєчасне подан
ня, подання за невстановленою формою 
чи подання недостовірної фінансової 
звітності, ліквідаційного балансу, пов’я
заних із ліквідацією юридичної особи, 
головою ліквідаційної комісії, ліквіда
тором, іншими відповідальними осо
бами, залученими до ліквідації юридич
ної особи (ч. 1 ст. 166-6 КУпАП); 

- порушення вимог щодо іденти
фікації особи, яка здійснює фінансову 
операцію, порушення порядку реєстра
ції фінансових операцій, що підлягають 
первинному фінансовому моніторингу, 
неподання, несвоєчасне подання або 
подання недостовірної інформації про 
такі фінансові операції спеціально 
уповноваженого органу виконавчої вла
ди з питань фінансового моніторингу, 
а також невиконання вимог щодо збе
рігання документів, які стосуються 
ідентифікації осіб, що здійснюють 
фінансові операції, та документації щодо 
проведених ними фінансових опера
цій (ч. 1 ст. 166-9 КУпАП); 

- неподання органам державної ста
тистики даних для проведення держав
них статистичних спостережень або 
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подання їх недостовірними, не в повному 
обсязі, не за формою, передбаченою 
звітно-статистичною документацією, чи 
із запізненням; незабезпечення належ
ного стану первинного обліку; пору
шення порядку ведення Єдиного дер
жавного реєстру підприємств і органі
зацій України (ч. 1 ст. 186-3 КУпАП); 

– засекречування інформації: 
про стан довкілля, про якість хар

чових продуктів і предметів побуту; 
про аварії, катастрофи, небезпечні 

природні явища та інші надзвичайні 
події, які сталися або можуть статися 
та загрожують безпеці громадян; 

про стан здоров’я населення, його 
життєвий рівень, включаючи харчу
вання, одяг, житло, медичне обслуго
вування та соціальне забезпечення, 
а також про соціально-демографічні 
показники, стан правопорядку, освіти 
та культури населення; 

про факти порушень прав і свобод 
людини і громадянина; 

про незаконні дії органів держав
ної влади, органів місцевого самовря
дування та їх посадових осіб; 

іншої інформації, яка відповідно до 
законів та міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верхов
ною Радою України, не може бути за
секречена (п. 2 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП); 

– безпідставне засекречування 
інформації (п. 3 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП); 

– неправомірна відмова в наданні ін
формації, несвоєчасне або неповне на
дання інформації, надання інформації, 
що не відповідає дійсності, у випадках, 
коли така інформація підлягає наданню 
на запит громадянина чи юридичної 
особи відповідно до законів України 
«Про інформацію», «Про звернення 
громадян» та «Про доступ до судових 
рішень» (ч. 1 ст. 212-3 КУпАП); 

– неподання або несвоєчасне по
дання спеціально уповноваженому 
органу виконавчої влади з питань дер
жавного експортного контролю звітів 
та відповідних документів про підсум
ки проведення переговорів, пов’язаних 
з укладанням зовнішньоекономічних 
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договорів (контрактів) стосовно здій- мову фізичним та юридичним особам в 
снення експорту товарів військового інформації, надання якої передбачено 
призначення, а також товарів подвій- правовими актами, умисне затримуван-
ного використання, на поставки яких ня її, надання недостовірної чи непов-
до відповідної іноземної держави вста- ної інформації. 
новлено часткове ембарго, а також Вважаємо, що законодавцю слід 
про фактично здійснені міжнародні об’єднати всі вказані правопорушен-
передачі товарів військового призна- ня в одній главі КУпАП, подібно до 
чення та подвійного використання на того, як це зроблено відносно інших 
підставі отриманих дозволів чи вис- правопорушень, наприклад, правопо-
новків, а також про використання цих рушень, що посягають на власність 
товарів у заявлених цілях (п. 2 ч. 1 (гл. 6 КУпАП). 
ст. 212-4 КУпАП). Підсумовуючи викладене, слід за-

Окрім указаних норм КУпАП, значити, що правове регулювання 
інші нормативно-правові акти також одержання інформації має певні не-
містять норми,що встановлюють адмі- доліки і потребує подальшого вивчен-
ністративну відповідальність за нена- ня та вдосконалення. Вважаємо за 
дання інформації. Так, Закон України необхідне більш чітко регламентува-
«Про боротьбу з корупцією» від 5 жовт- ти механізм надання інформації, а 
ня 1996 р., що втратив чинність 1 січня також виокремити у чинному КУпАП 
2011 р., передбачав адміністративну главу, яка містила би правопорушен-
відповідальність державних служ- ня у сфері обігу інформації, зокрема 
бовців або інших осіб, уповноважених порушення права на одержання ін-
на виконання функцій держави, за від- формації. 
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Благодарний А. М. Адміністративна відповідальність за порушення права на 
одержання інформації 

У представленій праці на основі аналізу вітчизняного та закордонного законо
давства розкриваються деякі особливості правового регулювання надання інфор-
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мації, а також висловлюються рекомендації щодо вдосконалення чинного законо
давства. 

Ключові слова: правоохоронні органи, одержання інформації, адміністративна 
відповідальність. 

Благодарный А. Н. Административная ответственность за нарушение права на 
получение информации 

В представленной работе на основе анализа национального и зарубежного 
законодательства раскрываются некоторые особенности правового регулирова-
ния предоставления информации, а также предлагаются рекомендации по усовер-
шенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, получение информации, адми
нистративная ответственность. 

Blagodarnyi A. Administrative responsibility for violation of information availabili
ty right 

In this paper some peculiarities of legal regulation of information delivery based 
upon national and foreign legislation analysis are presented. The recommendations on 
the improvement of the current legislation are provided. 

Key words: law enforcement bodies, information delivery, administrative responsi
bility. 
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