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Про організацію доступу 

до публічної інформації 

 

 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», Закону України «Про захист персональних даних» та відповідно до 

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», інших 

нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити, що ЦДАВО України є розпорядником публічної інформації, 

яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 

та була отримана або створена архівом в процесі виконання завдань та функцій, 

визначених Положенням про ЦДАВО України, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 21.05.2012 № 756/5 (у редакції наказу 

Міністерства юстиції України від 29.12.2016 № 3909/5). 

2. ЦДАВО України не є розпорядником інформації за запитами на 

інформацію стосовно інформації інших установ і організацій та стосовно 

інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення чи аналітичної 

обробки даних. 

3. Затвердити: 

- Форму запиту на інформацію, що додається (додаток 1); 

- Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником 

якої є ЦДАВО України, що додається (додаток 2); 

- Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у ЦДАВО 

України, що додається (додаток 3). 

4. Визначити: 

- головного спеціаліста сектору управління персоналом (Ковтун В.С.) 

відповідальною особою за реєстрацію та облік, відповідно до вимог 

законодавства, запитів на інформацію, які надійшли до архіву від фізичних та 

юридичних осіб засобами поштового та телекомунікаційного зв'язку,  на 

офіційну електронну адресу архіву та подані персонально; 



- відділ використання інформації документів (Єфремова О.Г.) 

відповідальним за створення та підтримку на офіційному вебсайті ЦДАВО 

України рубрики «Запити на інформацію», яка повинна містити перелік 

нормативно-правових актів, що регламентують доступ до публічної інформації, 

Форму запиту на отримання інформації, Порядок складання та подання запитів 

на інформацію, розпорядником якої є ЦДАВО України, Перелік відомостей, що 

становлять службову інформацію у ЦДАВО України. 

5. Виконання запитів на інформацію здійснювати виключно відповідно до 

вимог законодавства. 

У разі надходження документу (запиту), що одночасно містить запит на 

інформацію та звернення (заяву, скаргу, клопотання, пропозицію) розглядати 

згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» та Законом України «Про звернення громадян» відповідно. Якщо 

запит містить вимогу про отримання інформації, але відповідно до законодавства 

не є запитом на інформацію, такий запит розглядати відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян». 

6. Визнати таким, що втратив чинність наказ ЦДАВО України від 

29.06.2011 № 27 «Про доступ до публічної інформації». 

7. Контроль за виконання цього наказу лишаю за собою. 
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