
 

Інформація з питань організації у НАДС доступу до публічної інформації  

у 2021 році  
 (підготовлено згідно листа СКМУ від 13.12. 2021 р. № 40750/0/2-21) 

 

1. Адреса електронної пошти (необхідно зазначити електронну адресу 

Gmаil, за допомогою якої здійснено вхід за вказаними посиланням): 

nadspublic21@gmail.com. 

2. Напишіть повну та скорочену (у разі наявності) назву Вашого органу 

виконавчої влади: Національне агентство України з питань державної 

служби (НАДС). 

3. У Вашому органі виконавчої влади забезпечують доступ до публічної 

інформації: 

– відповідальна особа 

– структурний підрозділ 

– структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту. 

4. На Вашу думку, яка кількість співробітників необхідна для 

забезпечення ефективної організації доступу до публічної інформації: 3. 

5. Скільки запитів на інформацію Ви отримали: 

•  за 2021 рік – 536  

•  за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року – 3192. 

6. Скільки запитів у середньому за місяць надходило до Вашої установи у 

2021 році: 45. 

7. В які місяці протягом 2021 року отримано найбільше запитів та у якій 

кількості (вкажіть місяці та кількість запитів по кожному з вказаних місяців): 

квітень – 65, листопад – 57. 

8. Який відсоток запитів, розглянутих в органі виконавчої влади, було 

задоволено: 

•  у 2021 році – 44 %  

•  за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року  – 46 %. 

9. Який відсоток запитів був направлений належному розпоряднику 

інформації: 

• у 2021 році – 8 %  

• за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року  – 10%. 

10. Яку кількість запитів  отримано Вами по кожному із зазначених каналів 

зв’язку у 2021 році: 

• пошта – 17 

• електронна пошта – 512 

• телефон – 

• факс – 

• інші канали (вкажіть які) нарочно – 7. 

11. Яку кількість запитів прийнято Вами по кожному із зазначених каналів 

зв’язку за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року – 3192: 

• пошта – 701 

• електронна пошта – 2449  

• телефон – 15 

• факс – 4 

• інші канали (вкажіть які) нарочно – 23. 
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12. Яку кількість запитів Ви отримали по кожному з наступних видів 

інформації у 2021 році: 

•  Інформація про фізичну особу – 28 

•  Інформація довідково-енциклопедичного характеру – 

•  Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) – 

•  Інформація про товар (роботу, послугу) – 134  

•  Науково-технічна інформація –  

•  Податкова інформація –  

•  Правова інформація – 199 

•  Статистична інформація – 30 

•  Соціологічна інформація –  

•  Інші види інформації (вкажіть які) – 145.  

13. Яку кількість запитів Ви отримали по кожному з наступних видів 

інформації за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року – 3192: 

•  Інформація про фізичну особу – 343 

•  Інформація довідково-енциклопедичного характеру – 75 

•  Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) –  

•  Інформація про товар (роботу, послугу) – 364  

•  Податкова інформація – 44  

•  Науково-технічна інформація – 11 

•  Правова інформація – 1015  

•  Статистична інформація – 277  

•  Соціологічна інформація – 12 

•  Інші види інформації (вкажіть які) – 1051. 

14. Яка кількість запитів була ініційована кожною із зазначених категорій 

запитувачів у 2021 році: 

•  фізичні особи – 457 

•  юридичні особи – 58 

•  об’єднання громадян без статусу юридичної особи – 8 

• засоби масової інформації, журналісти – 13. 

15. Яка кількість запитів була ініційована кожною із зазначених категорій 

запитувачів за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року – 3192: 

•  фізичні особи – 2686 

•  юридичні особи – 302 

•  об’єднання громадян без статусу юридичної особи – 22 

•  засоби масової інформації, журналісти – 182. 

16. Чи створено спеціальні місця для роботи запитувачів з документами: 

так, каб. № 1, поверх 1 адмінбудівлі НАДС вул. Прорізна, 15. 

17. Назва структурного підрозділу, що організовує виконання Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»: Сектор забезпечення доступу 

до публічної інформації. 

18. Прізвище, ім’я, по батькові керівника структурного підрозділу або 

посадової особи, контактний телефон, електронна адреса: Рачинська М.П. 

rachynska@nads.gov.ua, 278-49-25. 

19. Телефон, факс, електронна пошта для подання запиту на інформацію: 

zagal@nads.gov.ua, 256-00-15, 279-05-29. 
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20. Скільки з отриманих листів, в яких посилалися на Закон України «Про 

доступ до публічної інформації», по суті були скаргами, заявами, пропозиціями 

чи клопотаннями про надання роз’яснень: 

•  у 2021 році – 214 

•  за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року  – 823. 

21. Вкажіть кількість відмов у задоволенні запиту на інформацію Вашим 

органом виконавчої влади (з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року) – 264. 

22. З вищезазначених відмов, Ваш орган виконавчої влади: 

–    не був розпорядником запитуваної інформації – 239 

– запитувана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом: 

таємна – 

– запитувана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом: 

службова – 15 

–    запитувана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом: 

конфіденційна – 10. 

23. Скільки запитів на інформацію було опрацьовано у 2021 р. з 

врахуванням частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Із зазначеної кількості запитувана інформація була: 

•  конфіденційною – 3 

•  таємною – 

•  службовою – 

24. Скільки у 2021 р. опрацьовано запитів на публічну інформацію, в яких 

запитувана інформація була конфіденційною, таємною, службовою та 

створеною: 

• безпосередньо Вашою установою – 

• іншим органом виконавчої влади – 3 

• третіми особами (громадськими організаціями, юридичними та 

фізичними особами іншими) –. 

25. Чи оприлюднюються звіти про результати розгляду запитів на 

інформацію: так, https://nads.gov.ua/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/zviti-

shchodo-zadovolennya-zapitiv-na-informaciyu. 

26. Які звіти оприлюднюються: 

•  щотижневі 

•  щоквартальні 

•  щомісячні 

•  щорічні. 

27. Чи ведеться облік запитів на інформацію? Якщо «так», вкажіть у якій 

формі: 

•  журнал 

•  електронна форма 

•  підсистема в системі електронного документообігу 

28. Чи створена система обліку публічної інформації у Вашому органі 

виконавчої влади: так, формат xlsx. 

29. Чи забезпечено на офіційному вебсайті доступ до системи обліку 

публічної інформації: так. 

30. Які проблеми виникають з функціонуванням системи обліку публічної 

інформації: проблеми відсутні. 
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31. Чи забезпечено розміщення наборів відкритих даних, які підлягають 

оприлюдненню на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно 

до статті 10 прим 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 

постанови Кабінету Міністрів від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних»: так. 

32. Яка загальна кількість наборів даних оприлюднених на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних: 

•  у 2021 році – 21 

•  за період з 1 грудня 2016 року по 31 грудня 2021 року – 21.  

33. З якою періодичністю оновлюється інформація в наборах даних: 

щомісячно, щоквартально, щорічно. 

34. В яких форматах оприлюднено набори даних: docx, xlsx pdf, csv. 

35. Чи затверджені у Вашому органі виконавчої влади граничні норми, що 

застосовуються під час відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію: так. 

36. Скільки запитів на місяць потребують відшкодування фактичних витрат 

на копіювання і друк документів: – 1. 

37. Яка вартість копіювання або друку копії однієї сторінки документу 

формату А-4 у Вашому органі виконавчої влади: 0,1 відсотка розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї 

сторінки. 

38. Чи проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення 

про основні права, передбачені Законом України «Про доступ до публічної 

інформації»: так. 

•  у 2021 році – роз’яснення на офіційному вебсайті НАДС 

•  за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року – роз’яснення на 

офіційному вебсайті НАДС. 

39. Чи здійснюється аналіз запитуваної інформації, та на його підставі 

оприлюднюються відповідні документи на офіційному сайті? З якою 

періодичністю здійснюється вищезазначений аналіз: 

•  щомісяця 

•  щоквартально 

•  щорічно. 

40. Чи надходили скарги на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 

інформації: – ні. 

41. Від яких категорій запитувачів найчастіше надходять скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації? 

•  фізичні особи –  

•  юридичні особи – 

•  об'єднання громадян без статусу юридичної особи – 

•  засоби масової інформації, журналісти –. 

42 Скільки судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу 

до публічної інформації є до Вашого органу виконавчої: 

•  за 2021 рік –  

•  за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року – 5. 
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43. Результати розгляду позовів (за весь період дії Закону): 

•  задоволено позовів – 2  

• відмовлено у задоволенні – 3 

•  знаходяться на розгляді –  

•  залишено без розгляду –. 

44. Скільки звернень представника Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини стосовно порушення законодавства у сфері доступу до 

публічної інформації надійшло до Вашого органу виконавчої влади:  

•  за 2021 рік – 

•  9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року – 2.  

45. Результати розгляду звернень представника Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини стосовно порушення законодавства у 

сфері доступу до публічної інформації (за весь період дії Закону): 

•  надано письмові пояснення – 

•  надано усні пояснення – 2 

•  складено протокол про адміністративне правопорушення –. 

46. Чи забезпечено виконання вимог пункту 1 частини 1 статті 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»: так. 

47. Чи забезпечено виконання вимог частини 2 та 3 статті 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»: так. 

48. Чи забезпечується своєчасне оприлюднення проектів рішень, що 

підлягають обов’язковому обговоренню на офіційних вебсайтах: так, 

https://nads.gov.ua/konsultaciyi-z-gromadskistyu/elektronni-konsultaciyi 

49. Яка кількість оприлюднених проектів рішень: 

•  у 2021 році – 7 

•  за період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2021 року – 98. 

50. Яка кількість оприлюднених проектів рішень у середньому за місяць 

(весь період): 0,8. 

51. Які проблемні питання, пов’язані з виконанням Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» виникають найчастіше: запитувачі 

зловживають правом на інформацію, надсилаючи запити, які за змістом є 

зверненнями громадян. 

52. Чи відчуваєте Ви потребу у додатковому навчанні з метою підвищення 

ефективності організації виконання Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»: так. 

53. Які тематики семінарів з питань забезпечення доступу до публічної 

інформації були б Вам найбільш цікаві: питання, які стосуються політики 

відкритих даних та їх оприлюднення. 

54. Яке навчання щодо організації виконання Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» і ким проводилося для представників відповідних 

структурних підрозділів або уповноважених осіб: навчання за програмою 

«Взаємодія органів державної влади з громадськістю» (УШУ), «Відкриті 

дані» (Мінцифри). 

55. Прізвище, ім’я, по батькові представника органу виконавчої влади, який 

заповнював цю форму, та його контактний телефон, адреса електронної пошти: 

Пушенко Ольга Олександрівна, pushenko@nads.gov.ua, 278-49-25. 

 


