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Повторний моніторинг надання публічної інформації у відповідь на інформаційні 
запити та поширення шляхом оприлюднення на офіційних веб-сайтах розпоряд-
ників публічної інформації щодо протидії поширенню COVID-19 було проведено 
у період з 6 по 30 квітня 2021 року. Метою проведення повторного моніторингу 
був аналіз змін у оцінці стану дотримання вимог законодавства щодо надання 
інформації у відповідь на запити та оприлюднення інформації розпорядниками 
обласного рівня у період карантинних обмежень у 2021 році. Первинний звіт про 
моніторинг якості надання та оприлюднення публічної інформації щодо протидії 
поширенню COVID-19, проведений у березні 2020 року можна знайти за поси-
ланням.

Об’єктом моніторингу були розпорядники публічної інформації обласного рівня: 
обласні ради, міські ради обласних центрів та обласні державні адміністрації. За-
галом була проведена оцінка 69 розпорядників в усіх областях України. Оцінку 
було проведено силами мережі регіональних координаторів зі зав’язків з громад-
ськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в усіх областях 
України. Для проведення цієї оцінки регіональні координатори – монітори напра-
вили та отримали відповіді на 69 запитів на доступ до публічної, провели моніто-
ринг 69 офіційних веб-сайтів розпорядників публічної інформації та заповнили 
138 оціночних анкет.

Як і у 2020 році дослідження складалося з двох змістовних частин, а саме: 
1)  надання інформації у відповідь на запити про доступ до публічної інформації 

та
2)  оприлюднення інформації щодо протидії поширенню COVID-19 на офіційних 

веб-сайтах розпорядників публічної інформації.

Відповідно до статті  5  Закону України «Про доступ до публічної інформації» за-
безпечення доступу до інформації відбувається шляхом: 

1)  систематичного та оперативного оприлюднення інформації (в офіційних дру-
кованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних; на інформаційних стендах; будь-
яким іншим способом); 

2)  надання інформації за запитами на інформацію.

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/access-to-public-info-re-covid-response.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/access-to-public-info-re-covid-response.html


3

Звіт за 2021 рік за результатами повторного проведення моніторингу 
стану надання та оприлюднення публічної інформації 

щодо протидії поширенню COVID-19 та аналіз результатів

1НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ВІДПОВІДЬ  НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ВІДПОВІДЬ  
НА ЗАПИТИ ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ НА ЗАПИТИ ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇІНФОРМАЦІЇ

Закон України «Про доступ до публічної інформації» у частині 2 статті 20 перед-
бачає скорочений строк розгляду запитів на інформацію у особливих випадках: 
«У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту 
життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і пред-
метів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзви-
чайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, 
відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту». Також, 
відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації»  клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

Керуючись цими положеннями регіональні координатори – монітори направили 
та отримали відповіді на запити про доступ до публічної інформації, подані в по-
рядку частин 2 та 3 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
У запиті монітори просили надати перелік, дати прийняття та номери рішень та/
або інших розпорядчих актів, прийнятих відповідним розпорядником публічної 
інформації чи відповідним структурним підрозділом у період з 1 березня 2021 
року по 31 березня 2021 року в межах компетенції: (для міських рад та обласних 
рад) – з метою запобігання поширенню COVID-19; (для обласних державних адмі-
ністрацій) – з метою забезпечення вакцинації проти COVID-19.



4

Звіт за 2021 рік за результатами повторного проведення моніторингу 
стану надання та оприлюднення публічної інформації 

щодо протидії поширенню COVID-19 та аналіз результатів

Аналіз відповідей, отриманих на ці запити дає можливість дійти наступних вис- 
новків:

1. Як і минулого року значна частина розпорядників публічної інформації об-
ласного рівня (обласних рад, міських рад обласних  центрів та обласних дер-
жавних адміністрацій) належним чином дотримуються вимог законодавства 
при обробці та наданню відповідей на запити про доступ до публічної інфор-
мації подані в порядку частин 2 та 3 статті 20 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

 Згідно зібраних даних відповіді на запит вчасно (тобто протягом 48 годин з 
дня отримання запиту) у 2021 році надали 65% розпорядників. Ця кількість 
залишилася майже незмінною порівняно з дослідженням 2020 року.

Рисунок 1.  
Відповідь на запит  
отримана вчасно  
(у термін, передбачений 
частиною 2 статті  
20 ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації») 

 
Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із 
запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його 
особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.  Натомість, для от-
римання інформації протягом 48 годин з дня отримання розпорядником ін-
формаційного запиту (відповідно до частини 2 статті 20 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації») важливою є наявність надзвичайних обста-
вин (аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних 
подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян), які слу-
гують обґрунтуванням для термінового опрацювання запиту. 
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У березні 2020 року, коли проводився первинний моніторинг, практично 
всі розпорядники визнавали наявність таких обставин, проте окремі розпо-
рядники не відповідали на запити вчасно з причини того, що ще не встигли 
належним чином організувати свою роботу в умовах жорстких карантинних 
обмежень.

2.  Згідно зібраних даних  у 2021 році відповідь у формі, про яку просив запиту-
вач, надали 75% розпорядників. За цим критерієм дослідження показало 
незначну  позитивну динаміку порівняно з дослідженням 2020 року і свід-
чить про тенденцію до покращення обробки запитів та надання відповідей 
розпорядниками на регіональному рівні.

Рисунок 2.  
Відповідь на запит 
отримана у формі,  
про яку просили 
запитувачі

 

3. У 2020-2021 роках переважним способом подання інформаційних запитів 
стала електронна пошта. На це вплинули обмежувальні заходи, запроваджені 
на місцевому та центральному рівні та доступність послуг з користування ме-
режею Інтернет. 

Для вчасної та якісної обробки запитів про доступ до публічної інформації по-
дані в порядку частин 2 та 3 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» важливе значення має безперебійне та якісне функціонування 
спеціальних електронних скриньок для прийому запитів на доступ до публіч-
ної інформації у розпорядника. Разом з цим важливим заходом є належне ін-
формування запитувачів про наявність у розпорядника публічної інформації 
спеціальної скриньки для прийому запитів на доступ до публічної інформації. 
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Проте, у 2021 році оцінка роботи електронних скриньок для направлення 
інформаційних запитів показала невелику негативну динаміку. Так, у 2021 
році дослідження виявило наявність та безперебійну роботу спеціальних 
електронних адрес для направлення інформаційних запитів у 77% роз-
порядників. Така тенденція може відображає недоліки в організації роботи 
всередині самих розпорядників, наприклад: плинність кадрів, відсутність 
системного та якісного підвищення кваліфікації службовців. 

Рисунок 3.  
У розпорядника існує 
спеціальна адреса 
для запитів і вона 
безперебійно приймає 
запити

 
 

4. Надання відповідей на запити шляхом надсилання з офіційної поштової 
скриньки розпорядника є важливою складовою належного забезпечення до-
ступу до публічної інформації як в терміновому, так і в загальному порядку.

Переважна більшість розпорядників використовують для надсилання відпо-
відей на запити електронні скриньки, зареєстровані на доменне ім’я офіцій-
ного веб-сайту розпорядника. В поєднанні із належним оформленням відпо-
віді на запит (наявність бланку розпорядника, вихідного номера відповіді на 
запит, підпису посадової особи)  такий спосіб може вважатися достатнім. Про-
те окремі розпорядники надають відповідь на запит без належного оформ-
лення (без оформлення на бланку розпорядника, відповідь не має вихідного 
номера або не містить підпису посадової особи). Моніторами були зафіксова-
ні випадки надсилання відповідей на запити із особистих електронних скри-
ньок, зареєстрованих на загальнодоступних поштових сервісах. Розпоряд-
никам слід неухильно дотримуватися вимог, щодо надсилання відповідей на 
запити через офіційні електронні скриньки.
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Згідно зібраних даних у 2021 році кількість відповідей на запити, надісланих з 
офіційних електронних скриньок працівників розпорядників зросла до 73%.  
Порівняно з 2020 роком, розпорядники покращили свої навики у віддаленій 
роботі протягом карантинних обмежень і вже готові надсилати відповіді з до-
триманням усіх вимог законодавства.

Рисунок 4.  
Відповідь на запит 
направлена з офіційної 
електронної скриньки 
(розміщеної на домені 
розпорядника)
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2 ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА  
ОФІЦІЙНИХ ВЕБСАЙТАХ РОЗПОРЯДНИКІВ 
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Як і в 2020 році, в умовах обмежувальних заходів, запроваджених у 2021 році на 
місцевому та центральному рівні, вкрай важливим є забезпечення доступу до ін-
формації шляхом своєчасного та повного оприлюднення на офіційних веб-сайтах 
в мережі Інтернет. 

Відповідно до частини 4 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інфор-
мації» невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що 
загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у 
зв’язку з цим. Також відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарно-
го та епідемічного благополуччя населення» підприємства, установи і організації 
(очевидно, що і громадяни також) мають право на одержання від органів вико-
навчої влади, місцевого самоврядування, а також відповідних органів і закладів 
охорони здоров’я інформації про стан здоров’я населення, санітарну та епі-
демічну ситуацію, нормативно-правові акти з питань забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення та санітарні норми. 

Поряд з цим відповідно до статті 17 Закону України «Про захист населення від ін-
фекційних хвороб» органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядуван-
ня, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здо-
ров’я зобов’язані періодично повідомляти через засоби масової інформації 
про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи. 

В межах моніторингу 2021 року регіональні координатори-монітори оцінювали у 
розпорядників публічної інформації обласного рівня (обласних рад, міських рад 
обласних  центрів та обласних державних адміністрацій): 

 � повноту розміщеної інформації (наявність повних текстів рішень розпоряд-
ника публічної інформації, включно із повною назвою, номером та датою 
прийняття/оновлення розпорядчого акту які стосуються протидії поширен-
ню  COVID-19,
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 � наявність розміщеної на офіційному веб-сайті розпорядника офіційної ін-
формації  про плани невідкладних заходів протидії поширенню  COVID-19 
(а саме назви, номери та дати прийняття рішень, актів, якими затверджені 
ці плани),

 � наявність розміщеної на офіційному веб-сайті інформації про контакти, за 
якими громадяни можуть отримати офіційну інформацію про стан протидії 
поширенню  COVID-19  (електронні скриньки для подання запитів та звер-
нень, відповідальні особи та їх контакти).

Аналіз стану оприлюднення на офіційних веб-сайтах розпорядників публічної 
інформації обласного рівня (обласних рад, міських рад обласних  центрів та об-
ласних державних адміністрацій) розпорядчих актів щодо протидії поширенню 
COVID-19 дає можливість дійти наступних висновків:

1.  Згідно зібраних даних  у 2021 році належним чином оприлюднюють на офі-
ційних веб-сайтах інформацію щодо розпорядчих актів лише 48% розпо-
рядників обласного рівня.  За цим критерієм дослідження показало значну 
негативну динаміку порівняно з дослідженням 2020 року, зменшившись на 
третину.

Рисунок 5.  
На офіційному  
вебсайті розпорядника 
розміщена офіційна 
інформація щодо 
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розпорядчих 
документів, які 
стосуються протидії 
поширенню  
коронавірусної 
хвороби (COVID-19): 
назви, номери та дати 
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2. Оцінка стану оприлюднення планів заходів, спрямованих на протидію поши-
ренню COVID-19 також засвідчила деяку негативну динаміку – у 2021 цифра 
зменшилася до 32%. Зазначені вище негативні зміни можуть бути наслідком 
того, що формування планів заходів, спрямованих на протидію поширенню 
COVID-19, перестало проводитися шляхом проведення засідань штабів із над-
звичайних ситуацій,  набуло характеру звичайної діяльності органів влади регі-
онального рівня і тому не обов’язково свідчить про погіршення інформування 
населення областей.

Рисунок 6.  
На офіційному  
вебсайті розпорядника 
розміщена офіційна 
інформація про плани 
невідкладних заходів 
протидії поширенню  
коронавірусної 
хвороби (COVID-19): 
назви, номери та дати 
прийняття рішень, актів

 

3. Рівень оприлюднення на офіційних веб-сайтах інформації про контакти, за 
якими громадяни можуть отримати офіційну інформацію про стан протидії 
поширенню  COVID-19 (електронні скриньки для подання запитів та звернень, 
посади та імена відповідальних осіб та їх контакти) не зазнав змін. У 2021 році 
таку інформацію оприлюднювали 44% розпорядників обласного рівня.
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 4. Важливим компонентом забезпечення належного доступу до такої інформа-
ції залишається навігаційна (або пошукова) доступність інформації, оприлюд-
неної  на офіційному веб-сайті розпорядника. 

Під навігаційною (пошуковою) доступністю інформації розуміється рівень просто-
ти і зручності пошуку на офіційному сайті. Навігаційна структура – схема, відпо-
відно до якої відвідувачі здійснюють переходи між сторінками сайту. Вона логічно 
об’єднує різні інформаційні блоки, відображає поточне місце розташування від-
відувачів на сайті, надає елементи управління для переходів. Навігаційна доступ-
ність повинна бути такою, щоб відвідувачам офіційного веб-сайту розпорядника у 
будь-який момент часу було зрозуміло на якій сторінці (розділі) веб-сайту можна  
знайти необхідну інформацію.

Оцінка навігаційної доступності інформації щодо протидії поширенню COVID-19 
також не зазнала змін: у 2021 році монітори оцінили навігаційну доступність 
інформації у 39%.  Аналіз наповнення офіційних веб-сайтів розпорядників пока-
зує неоднорідні підходи до оприлюднення інформації про COVID-19: в той час як 
у одних розпорядників з’явилися окремі вкладки на сайтах та банери, що спрямо-
вують користувачів сайтів до потрібної інформації, у інших розпорядників висвіт-
лення ситуації з COVID-19 є незначним. 
 

Рисунок 8.  
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ВИСНОВКИ

Порівняння даних про надання та оприлюднення публічної інформації щодо про-
тидії поширенню COVID-19 зібраної за результатами моніторингів у 2020 та 2021 
роках свідчить про тяглість недоліків у виконанні вимог законодавства про 
доступ до публічної інформації в частині надання відповідей на запити та опри-
люднення на офіційних веб-сайтах розпорядників обласного рівня. 

Загалом цифри щодо оприлюднення інформації свідчать про погіршення ста-
ну оприлюднення на офіційних веб-сайтах інформації про протидії поширенню 
COVID-19, незважаючи на те, що у ряді областей в період проведення моніторингу 
2021 року були введені карантинні обмеження та розпочиналося впровадження 
заходів з вакцинації населення. У період карантинних обмежень 2020 року опри-
люднення на офіційних веб-сайтах розпорядників обласного рівня (обласних рад, 
міських рад обласних  центрів та обласних державних адміністрацій) розпоряд-
чих актів щодо протидії поширенню COVID-19 було більш повним, порівняно із 
2021 роком. 

Невирішеними залишаються системні проблеми, виявлені як моніторингом 2020 
року, так і повторним моніторингом 2021 року. Так, стабільно низьким залиша-
ється рівень оприлюднення контактів, за якими зацікавлені громадяни можуть 
отримати необхідну інформацію про перебіг заходів по запобіганню поширенню 
епідемії. Рівень навігаційної доступності інформації на сайтах залишається ста-
більно низьким, монітори вчергове зазначають погану структурованість офіцій-
них веб-сайтів та відсутність даних про актуальність оприлюдненої інформації 
(дати оприлюднення/оновлення інформації).

Проте, у 2021 році відповідальні особи розпорядників продемонстрували пози-
тивну динаміку щодо надсилання відповідей на запити з офіційних електронних 
скриньок, що свідчить про вищий рівень готовності відповідальних працівників 
розпорядників працювати в умовах обмежень.
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Таким чином  розпорядникам публічної інформації слід взяти до уваги наступні 
висновки та рекомендації:

Забезпечення безперебійної роботи електронних скриньок для отри-
мання інформаційних запитів є вкрай необхідним в умовах карантинних 
заходів. Перевірка та реєстрація запитів надісланих електронною пош-
тою має відбуватися протягом всього робочого дня розпорядника. Слід 
забезпечити прийом запитів надісланих електронною поштою в тому 
числі у випадках, коли відповідальні працівники розпорядників викону-
ють свої обов’язки у режимі віддаленої роботи. Надсилання відповідей 
на запити з електронної поштової скриньки, призначеної для отримання 
запитів або, щонайменше, із електронної скринька з доменним розши-
ренням розпорядника, яка закріплена за відповідальним працівником 
розпорядника, є обов’язковою умовою належної відповіді.

Розпорядникам публічної інформації, як державним органам та і органам 
місцевого самоврядування, слід за можливості задовольняти клопотан-
ня про надання інформації протягом 48 годин з дня отримання запиту (у 
порядку частини 2 статті 20 Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації»). Налагодження ефективної роботи системи обліку публічної 
інформації у розпорядника сприятиме своєчасному наданню відповідей 
на інформаційні запити. Також розпорядникам публічної інформації слід 
звернути увагу на розробку та закріплення в посадових інструкціях ме-
ханізмів взаємодії посадових осіб відповідальних за доступ до публічної 
інформації з іншими структурними підрозділами з метою швидшого збо-
ру інформації для надання відповіді. 

Своєчасне, повне та навігаційно доступне оприлюднення інформації на 
офіційних веб-сайтах покликане покращити рівень інформування насе-
лення та зменшити навантаження на розпорядників щодо відповідей на 
інформаційні запити. Також розпорядникам публічної інформації слід 
забезпечити оприлюднення актуальних контактів (як телефонів «гаря-
чих ліній» так і електронних поштових скриньок для подання запитів), за 
допомогою яких громадяни можуть отримати необхідну їм інформацію. 
Не менш важливим є дотримання вимог закону щодо невідкладного оп-
рилюднення та оновлення інформації із зазначенням дати оприлюднен-
ня (оновлення) а також своєчасне оприлюднення розпорядчих актів та 
планів заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19.
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Ця публікація, впроваджується в рамках проекту «Права людини для України», 
який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується 
Міністерством закордонних справ Данії протягом 2019-2023 рр.

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього 
видання і не обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних 
справ Данії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших 
агенцій ООН.


