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Усі запити на отримання публічної 

інформації, що надходять до Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), 

незалежно від способу та форми їх 

одержання, підлягають обов’язковій 

реєстрації. 

Обов’язок реєстрації запитів на 

отримання публічної інформації 

покладається на спеціально визначених 

посадових осіб Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) які 

зобов’язані: 

     - надавати консультації щодо оформлення 

запиту на отримання публічної інформації; 

     - приймати запити на отримання 

публічної інформації за допомогою засобів 

телефонного та факсимільного зв’язку; 

     - правильно кваліфікувати документ як 

запит на отримання публічної інформації; 

      -  здійснювати реєстрацію запитів у день 

їх надходження; 

      - перевіряти запити на отримання 

публічної інформації на відповідність 

вимогам ст. 19 Закону України ″ Про доступ 

до публічної інформації ″; 

      - здійснювати контроль за термінами 

розгляду запитів на отримання публічної 

інформації, забезпечувати своєчасність 

надання відповідей на них; 

     - інформувати начальника Південно-

Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

про порушення термінів підготовки відповіді 

на інформаційний запит для вжиття 

відповідних заходів. 

Запити на отримання публічної 

інформації в інтересах неповнолітніх і 
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недієздатних осіб подаються їх законними 

представниками. 

Відповідно до ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації» у запиті на отримання 

публічної інформації  зазначаються 

прізвище, ім’я, по батькові, місце 

проживання заявника, контактні дані, 

викладається суть порушеного питання, 

Письмові, електронні, запити на отримання 

публічної інформації викладаються 

прийнятною для обох сторін мовою, 

розбірливо і чітко у друкованій або 

письмовій формі, підписуються заявником. 

Якщо питання, порушені в 

одержаному запиті на отримання публічної 

інформації, не належать до компетенції 

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-

Франківськ) запит на отримання публічної 

інформації в термін не більше п’яти днів 

пересилається за належністю відповідному 

органу чи посадовій особі, про що 

повідомляється особі, яка подала запит на 

отримання публічної інформації. У разі якщо 

запит на отримання публічної інформації не 

містить даних, необхідних для прийняття 

обґрунтованого рішення, запит в той самий 

термін повертається заявнику з відповідними 

роз’ясненнями. 

Запити на отримання публічної 

інформації без зазначення місця проживання, 

не підписані автором (авторами), а також 

такі, з яких неможливо встановити 

авторство, визнаються анонімними і 

розгляду не підлягають. 

Дата реєстрації запиту повинна 

відповідати даті його фактичного 

надходження,  якщо ж електронний запит 

надійшов на електронну адресу у неробочий 

день та час, датою подання та реєстрації 

вважається наступний після нього робочий 

день. 

Первинний розгляд запитів на 

отримання публічної інформації, накладення 

резолюції із дорученням на підготовку 

проекту відповіді запитувачу здійснює 

начальник, а у разі його відсутності 

(відрядження, відпустка, тимчасова 

непрацездатність в зв’язку із хворобою) – 

особа, що виконує його обов’язки. 

Рішення, які приймаються за 

запитами мають бути мотивованими та 

ґрунтуватися на нормах чинного 

законодавства. 

Відповідь запитувачу інформації про 

те, що інформація може бути одержана ним 

із загальнодоступних джерел, або відповідь 

не по суті запиту вважається неправомірною 

відмовою в наданні.  

Відповідь на запит на отримання 

публічної інформації має бути надана не 

пізніше п’яти робочих днів з дня отримання 

запиту. 

У разі якщо запит на інформацію 

стосується інформації, необхідної для 

захисту життя чи свободи особи, щодо стану 

довкілля, якості харчових продуктів і 

предметів побуту, аварій, катастроф, 

небезпечних природних явищ та інших 

надзвичайних подій, що сталися або можуть 

статись і загрожують безпеці громадян, 

відповідь має бути надана не пізніше 48 

годин з дня отримання запиту. 

Клопотання про термінове 

опрацювання запиту має бути 

обґрунтованим. 

У разі, якщо запит стосується 

надання великого обсягу інформації або 

потребує пошуку інформації серед значної 

кількості даних, термін розгляду такого 

запиту може бути обґрунтовано продовжено 

до 20 робочих днів. 

 

 
 

У разі продовження терміну розгляду 

запиту посадова особа, на розгляді у якої 

знаходиться запит, не пізніше п’яти робочих 

днів з дня отримання запиту, готує проект 

листа на адресу запитувача про продовження 

терміну розгляду запиту з обґрунтуванням 

причин продовження. 

Інформація на запит надається 

безоплатно. 

  У разі коли запитувана інформація 

містить документи обсягом понад 10 

сторінок, про це протягом п’яти робочих 

днів з дня надходження запиту 

повідомляється запитувачу із зазначенням 

обсягу фактичних витрат, пов’язаних із 

копіюванням або друком документів, та 

реквізитів і порядку відшкодування таких 

витрат. Надання інформації здійснюється 

протягом трьох робочих днів після 

підтвердження оплати вартості фактичних 

витрат. 

 

 


