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Вих. № 11/30-10-ОДА від 30.11.2016 р.  Голові 
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Шановний Олег Романович! 

 

Щиро дякую Вам за співпрацю і оперативне реагування на наш запит. 

Проте, після детального аналізу надісланих Вами документів експертами нашої спілки хочу 

звернути Вашу увагу на наступне: 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України, тоді як включення ряду відомостей в Примірний 

перелік службової інформації, затверджений 26.07.2011 р. Розпорядженням № 523, суперечить 

положенням ст.6 та ст. 9 Закону України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної 

інформації». Таким, наприклад, є включення до вищевказаного переліку відомостей в пунктах 26, 

28, 29, 30, 31, 33. А по пунктах 30, 31, 33 ( при сучасному рівні доступу до інформації мас-медіа) 

такі обмеження виглядають безглуздими. 

Більше того, у відповідності до Постанови КМ України від 19.10. 2016 р. № 736 «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 

знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»  

визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з 

переліком, в тому числі і Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893, 

тому радимо в найближчий час привести Розпорядження № 523 Вашої ОДА у відповідність 

діючим нормам законодавства України. 

Більш детальний аналіз документу на предмет відповідності законодавству та рекомендації 

по усуненню виявлених суперечностей експерти нашої спілки готові виконати на Ваше 

замовлення. 

 

 З повагою і надією на подальшу співпрацю.  
 
 

 

Президент АГС «СОВІСТЬ      В.Ю. Демиденко  
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