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Адміністративна відповідальність за порушення права на 

доступ до публічної інформації 
У випадку порушення права на інформацію посадова оосба може підлягати 

адміністративній відповідальності, яка передбачена статтею 212-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення "Порушення права на інформацію та права на звернення": 

• Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами 

України "Про доступ до публічної інформації", "Про оцінку впливу на довкілля", 

"Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, 

природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення", "Про доступ до 

архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 

років", "Про відкритість використання публічних коштів" та "Про запобігання 

корупції", - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.; 

• Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: 

необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, 

ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна 

відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання 

недостовірної інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 

від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

• Порушення вимог Закону України "Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", а саме необґрунтоване 

віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на 

запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні 

інформації, неповне надання інформації, неповідомлення про подовження строку 

розгляду запиту, відстрочення розгляду запиту, крім випадків, визначених цим 

Законом, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

• Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з 

обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом, - тягне за собою 

накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Розгляд заяв про зазначені порушення та складання протоколів про адміністративні 

правопорушення здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (пункт 

8-1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення). 

• Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання 

інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на 

адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її 

палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську 
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діяльність" - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

• Ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а 

також інше порушення Закону України "Про доступ до судових рішень" - тягнуть 

за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

• Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону 

України "Про звернення громадян" - тягнуть за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

• Несвоєчасне внесення документів до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля 

згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", обмеження доступу до 

інформації, внесеної до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, - тягнуть за 

собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених 

частинами першою - восьмою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до 

вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк 

від двадцяти до тридцяти годин. 

• Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання 

інформації, надання недостовірної інформації на звернення Національної комісії з 

реабілітації, регіональної комісії з реабілітації відповідно до Закону України "Про 

реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" 

- тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Нерозкриття, порушення строків або порядку розкриття інформації у видобувних 

галузях відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" 

- тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до шістдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Зразок заяви на ім'я Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61 

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням. 

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної 

правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в 

межах України безкоштовні. 

Знайти найближчий місцевий Центр або Бюро правової допомоги можна 

за посиланням.  

Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна 

знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua. 
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