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Постановка проблеми. Демократична 
правова держава можлива тільки за умови 
налагодженої системи інформаційної вза-
ємодії її суб’єктів. Право на інформацію є 
однією з умов існування демократичного 
суспільства, за допомогою якого формується 
соціальна відповідальність через повноцін-
ний зв’язок особи та влади. Втілення цього 
права є реалізацією принципів відкритості 
на основі соціального партнерства. 

Право на доступ до офіційної інформа-
ції гарантовано ст. 34 Конституції України, 
положення котрої ґрунтуються на ст. 10 Кон-
венції про захист прав та основоположних 
свобод людини, ст. 19 Загальної декларації 
прав людини, ст. 18 та 19 Міжнародного пак-
ту про громадянські і політичні права. 

Доступ до інформації є правовим інстру-
ментом, що забезпечує реалізацію інших 
прав і свобод людини. Без доступу до певної 
інформації, яка перебуває у розпорядженні 
органів влади чи інших суб’єктів, людина 
часто не може реалізувати свої законні інтер-
еси. Від якості та достовірності інформації, 
оперативності отримання залежать численні 
рішення, що приймаються на різних рівнях – 
від глави держави до громадянина [1, с. 48]. 
Здійснення зазначеного права вимагає від 
держави не утримання від втручання, а актив-
них дій – забезпечення нормативних, органі-
заційних та технічних умов реалізації права 
на інформацію, зокрема належного розгляду 
запитів на інформацію та оприлюднення в 
ініціативному порядку суспільно важливої 
інформації [2, с. 10–11].

Аналіз сучасної правової практики вка-
зує на те, що вирішення значної частини 
процесуальних питань неможливе без отри-
мання інформації, яка перебуває у володін-
ні різноманітних суб’єктів – розпорядників 
інформації. Саме на них Законом поклада-

ється обов’язок надання відповідей на інфор-
маційні запити за визначеною законом про-
цедурою. 

Ступінь розробки теми. Правові про-
блеми інформаційних відносин в Україні 
досліджували такі науковці, як І.В. Арістова, 
В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко, Р.А. Калюж-
ний, П.В. Мельник, М.Я. Швець та ін. 
А.І. Марущак, М.С. Демкова досліджували 
поняття «державна інформація», «публіч-
на інформація» та інші правовідносини, 
пов’язані з використанням інформації.

В. Ліпкан, В. Залізняк приділяли увагу 
впливу міжнародних інституцій на націо-
нальне правове регулювання інформацій-
ного законодавства та наголошували на 
необхідності його систематизації. М.Ю. Куз-
нєцова вкладає у зміст поняття «розпоряд-
ник інформації» можливість контролювати 
публічну інформацію, а не право розпоря-
джання нею [3, с. 150]. 

Мета статті. Як правило, обов’язок надан-
ня інформації пов’язують лише з владни-
ми суб’єктами, що не відповідає потребам 
суспільства і суперечить нормам чинного 
законодавства. Розгляд розпорядників 
інформації як невладних суб’єктів госпо-
дарювання, визначення підстав виникнен-
ня обов’язку надання інформації такими 
суб’єктами на основі українського зако-
нодавства та порівняльний аналіз урегу-
лювання цього питання законодавством 
інших держав.

Виклад основного матеріалу. Розгляда-
ючи міжнародні стандарти у сфері закріплен-
ня прав на інформацію у законодавчих актах 
держав-членів ЄС, можна зробити висновок, 
що одним із визначальних є встановлення 
принципу максимальної відкритості. У його 
змісті закладений обов’язок органів держав-
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ної влади розкривати публічну інформацію, 
а також відповідне право кожного члена сус-
пільства на право отримувати її [4, с. 336]. 
На думку польського науковця А. Піскож-
Ринь, публічною є будь-яка інформація, що 
пов’язана з функціонуванням державної 
влади, зокрема інформація, яка стосується 
виконання публічних завдань або управлін-
ня публічним майном [5, с. 17].

Законодавство багатьох держав світу, в 
тому числі й України, передбачає обов’язок 
надання інформації не лише органами дер-
жавної влади, але й іншими невладними 
суб’єктами. Відповідно до Закону «Про 
доступ до публічної інформації» № 2939-
VI, основними розпорядниками, а отже 
сторонами, що зобов’язані надавати від-
повідь на інформаційний запит, є суб’єкти 
владних повноважень, а також юридичні 
особи, що фінансуються з державного, міс-
цевих бюджетів, бюджету Автономної Рес-
публіки Крим, суб’єкти господарювання, які 
займають домінуюче становище на ринку 
або наділені спеціальними чи виключними 
правами, або є природними монополіями 
[6]. З цієї норми випливає, що невладним 
суб’єктом-розпорядником інформації може 
бути юридична особа з джерелами держав-
ного фінансування або наділена особливими 
(виключними) правами, або така, що є при-
роднім монополістом. На жаль, конкретиза-
ція цих понять у Законі відсутня, що поро-
джує численні відмови у наданні необхідної 
інформації з посиланням на її конфіденцій-
ність. Саме тому варто звернутися до прак-
тики визначення таких суб’єктів іншими 
державами.

Підприємства та установи залежно від 
форм власності поділяються на індивідуаль-
ні (засновані на особистій власності особи та 
виключно на її праці), сімейні (засновані на 
особистій власності й на праці громадян – 
членів однієї сім’ї, які проживають разом), 
приватні (засновані на власності окремого 
громадянина), колективні (засновані на влас-
ності трудового колективу підприємства, 
кооперативу, іншого статутного товариства, 
громадянської чи релігійної організації), 
державні комунальні (засновані на власності 
адміністративно-територіальних одиниць), 
державні, в тому числі і казенні (засновані 
на державній власності), спільні (засновані 
на базі об’єднання майна різних власників, у 
тому числі іноземних власників) [7, с. 113].

Насамперед державою здійснюється 
фінансування саме державних підприємств. 
У самому законодавстві України відсут-
нє визначення поняття «державне підпри-
ємство». Розуміння цього поняття дає 
ч. 2 ст. 22 ГК України, яка перераховує види 

суб’єктів господарювання державного секто-
ра економіки: ними є суб’єкти, що діють на 
основі лише державної власності, а також 
суб’єкти, державна частка у статутному капі-
талі яких перевищує п’ятдесят відсотків чи 
становить величину, що забезпечує державі 
право вирішального впливу на господарську 
діяльність цих суб’єктів [8]. 

З місцевих бюджетів здійснюється 
фінансування комунальних підприємств. 
Відповідно до роз’яснень Пленуму Вищого 
Адміністративного суду України, до таких 
суб’єктів – розпорядників інформації нале-
жать комунальні унітарні підприємства, май-
но яких перебуває у комунальній власності 
і закріплюється за таким підприємством на 
праві господарського відання (комуналь-
не комерційне підприємство) або на пра-
ві оперативного управління (комунальне 
некомерційне підприємство), і джерелами 
формування майна суб’єктів господарюван-
ня є, зокрема, грошові та матеріальні внески 
засновників; доходи від реалізації продукції 
(робіт, послуг); доходи від цінних паперів; 
капітальні вкладення і дотації з бюджетів та 
інше. Отже, інформація про використання 
коштів, розподіл доходів від надання послуг 
(продукції, товарів), виплату заробітної 
плати працівникам, використання вкладів 
та дотацій з бюджетів, інші витрати та пріз-
вища, імена, по батькові фізичних осіб, які 
отримали ці кошти, надається за інформацій-
ними запитами [9].

У цьому ж роз’ясненні зазначено, що до 
невладних суб’єктів –розпорядників інфор-
мації належать:

1. Державні та комунальні заклади охоро-
ни здоров’я. Медичне обслуговування є осно-
вним видом діяльності державних та кому-
нальних закладів охорони здоров’я, тому 
інформація щодо його здійснення є публіч-
ною, оскільки становить суспільний інтер-
ес. Державні та комунальні заклади охорони 
здоров’я є суб’єктами господарювання, на 
яких поширюється вимога пункту 4 частини 
другої статті 13 Закону № 2939-VІ щодо від-
несення до публічної інформації відомостей 
про їхню діяльність, які становлять суспіль-
ний інтерес. 

2. Цільові страхові фонди у сфері 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, незважаючи на те, що вони 
є некомерційними самоврядними організаці-
ями, а їхні кошти не включаються до складу 
Державного бюджету України, але, врахову-
ючи те, що ці фонди здійснюють делеговані 
повноваження у сфері соціального захисту, 
на підставі пункту 3 частини першої статті 
13 Закону «Про доступ до публічної інфор-
мації» вони є розпорядниками інформації, 
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пов’язаної з виконанням таких повноважень, 
у тому числі інформації про майно фондів. 

3. Суб’єкт природної монополії як суб’єкт 
господарювання (юридична особа) будь-якої 
форми власності, який виробляє (реалізує) 
товари на ринку, що перебуває у стані при-
родної монополії [10]. Природнім монопо-
лістом буде велика фірма, яка функціонує в 
певному сегменті ринку, виробляє продук-
цію або послугу з більш низькими витратами, 
ніж кілька дрібніших фірм, наприклад: теле-
фонний зв’язок, електропостачання тощо. 
Зведений перелік таких суб’єктів ведеться 
Антимонопольним комітетом України (час-
тина друга статті 5 Закону «Про природні 
монополії») та розміщується на його офі-
ційному веб-сайті. Так само до компетенції 
Антимонопольного комітету України від-
несено прийняття рішень (розпоряджень) 
щодо визначення монопольного (доміную-
чого) становища суб’єктів господарювання 
на товарному ринку (п. 11 ч. 1 ст. 7) [11].

4. Підприємства, що надають житлово-
комунальні послуги. Відповідно до Закону 
«Про житлово-комунальні послуги», дер-
жавне регулювання цін/тарифів на житло-
во-комунальні послуги будується на прин-
ципах: доступності житлово-комунальних 
послуг для всіх споживачів та рівності пра-
вових гарантій; нормативного регулювання 
надання житлово-комунальних послуг спо-
живачам за цінами/тарифами, затвердже-
ними в установленому законом порядку; 
відповідальності виконавців/виробників за 
недотримання вимог стандартів, нормати-
вів, норм, порядків та правил; відкритості, 
доступності та прозорості структури цін/
тарифів для споживачів та суспільства [12, 
Ст. 30]. Виконавці/виробники здійсню-
ють розрахунки економічно обґрунтованих 
витрат на виробництво (надання) житлово-
комунальних послуг і подають їх органам, 
уповноваженим встановлювати тарифи. 
Отже, вся інформація про ціни/тарифи на 
житлово-комунальні послуги і відповідні 
документи за своїм характером є відкритою 
інформацією, становить суспільний інтерес, 
і, відповідно, ці суб’єкти господарювання є її 
розпорядниками згідно з п. 4 ч. 2 ст. 13 Зако-
ну «Про доступ до публічної інформації».

Наступний обов’язок надавати інфор-
мацію виходить із самого змісту інформації, 
якою володіють невладні суб’єкти господа-
рювання, а саме інформації про стан довкіл-
ля; про якість харчових продуктів і предметів 
побуту; інформації про аварії, катастрофи, 
небезпечні природні явища та інші надзви-
чайні події, що сталися або можуть статися 
і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; 
іншої інформації, що становить суспільний 

інтерес (суспільно необхідної інформації) 
(ч. 2 ст. 13 Закону № 2939-VІ). Таким чином, 
це може стосуватися будь-якого суб’єкта гос-
подарювання, у віданні якого знаходяться 
вище перелічені відомості.

Надання інформації невладними 
суб’єктами є об’єктом правового розгля-
ду багатьох держав світу. Так, Конститу-
ція Панами була змінена у 2004 році також 
уведенням статті 43, що передбачає право 
доступу до інформації, яка належить приват-
ним особам, котрі надають державні послуги 
[13]. Конституції Польщі, Сербії та Півден-
ної Африки прямо передбачають отримання 
інформації від державних підприємств та/
або приватних організацій, які виконують 
громадські функції, що є ідентичним звер-
ненню до державних органів. Конституція 
Південної Африканської Республіки гаран-
тує право на доступ до «будь-якої інформа-
ції, що зберігається іншою особою і яка необ-
хідна для здійснення або захисту будь-яких 
прав» (п. 2 ст. 32) [14]. 

Закон Данії «Про доступ до файлів дер-
жавно адміністрації» (The Danish Access to 
Public Administration Files Act), згідно зі 
статтею 1 (2), застосовується до: будь-якої 
комунальної служби, яка виробляє, передає 
або розподіляє електроенергію при напрузі 
500 вольт або більше, бізнес якої стосуєть-
ся постачання природного газу; будь-якої 
колективної установи теплопостачання, що 
підпадає під дію Датського закону про опа-
лення, та має потужність 10 МДж/с або біль-
ше [15, с. 17].

Із розглянутих мною законів, які гаран-
тують доступ до інформації, одна з деталь-
ніших процедур звернення з інформаційним 
запитом до невладних суб’єктів господарю-
вання прописана в Законі про інформацію 
Ісландії [16]. Так, він конкретизує обов’язок 
надання інформації на всі операції юридич-
них осіб, у яких частка 51 % або більше пере-
буває у державній власності. Також є чіткий 
перелік юридичних осіб. У ньому передбаче-
но можливість звільняти від такого обов’язку 
деяких юридичних осіб, але перелік таких 
суб’єктів конкретизований в офіційному 
переліку міністерства і переглядається кожні 
три роки. 

У Законі Литви «Про надання інформа-
ції громадськості» [17, ст. 6, п. 7] визначено 
як розпорядників інформації, зобов’язаних 
надавати публічну інформацію про власну 
діяльність, виробників публічної інформа-
ції та інших осіб відповідно до процедури, 
встановленої у статутах цих установ, підпри-
ємств або організацій, а також політичні пар-
тії, профспілки, політичні, громадські та інші 
організації. 



169

2/2019
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е  П Р А В О

У Польщі Законом «Про доступ до 
публічної інформації» передбачено, що 
суб’єктами господарювання, які зобов’язані 
надавати публічну інформацію, є суб’єкти, 
що представляють Державне казначейство 
відповідно до окремих положень, суб’єкти, 
що представляють державні юридичні або 
юридичні особи місцевих органів влади, та 
суб’єкти, що представляють інші держав-
ні організаційні одиниці або організаційні 
одиниці місцевої влади, суб’єкти, що пред-
ставляють інші особи або організаційні під-
розділи, які виконують державні функції 
або розпоряджаються державною власністю, 
а також юридичні особи, в яких Державне 
казначейство, підрозділи місцевої влади або 
господарський чи професійний місцевий 
орган влади займають домінуюче становище 
у розумінні положень конкуренції та захисту 
прав споживачів [18, ст. 4].

Висновки

На основі розглянутого законодавства 
інших держав можна вивести основні під-
стави, за якими законодавство зобов’язує 
невладного суб’єкта господарювання надава-
ти інформацію за запитами:

1. Державне підприємство. Більшість 
держпідприємств створено за рішенням уря-
дових структур, але деякі могли виникали 
як приватні суб’єкти, які потім були націо-
налізовані. Державні підприємства можуть 
повністю або частково належати уряду. 
Наприклад, в Ізраїлі, Ямайці та Сербії «дер-
жавна компанія» визначається їхнім законо-
давством як будь-яка компанія, в якій держа-
ва володіє більш ніж 50 % акцій.

2. Приватні організації, які здійснюють 
адміністративні повноваження, викону-
ють державні функції й отримують значне 
державне фінансування. Ці три елементи 
тісно пов’язані між собою. Поняття «адміні-
стративна влада» та «державна функція», а 
також обсяг фінансування, що є «істотним, 
значним», потребують законодавчого уточ-
нення. «Адміністративна влада» у багатьох 
державах означає повноваження регулюва-
ти, наприклад, професійні ліцензійні та орга-
ни стандартизації. Такі органи є суб’єктами 
адміністративного (або публічного) права.

3. Суб’єкти, які отримують державне 
фінансування, незалежно від функцій, які 
вони виконують. Це дозволяє уникнути 
суперечностей стосовно того, що є «держав-
ними функціями», і це, очевидно, є справед-
ливим, враховуючи, що громадськість має 
право отримувати інформацію від суб’єктів, 
які отримують державні кошти і повинні зві-
тувати. Зокрема, серед таких держав – Індія, 
Данія, Ірландія, Чорногорія та Сербія. Про-

те закони Данії та Ірландії передбачають, що 
вимога про надання інформації поширюєть-
ся на приватних суб’єктів лише на підставі 
спеціального розпорядження, виданого від-
повідним міністром. 

Відповідно, під невладним суб’єктом 
господарювання як розпорядником інфор-
мації слід розуміти державні та комуналь-
ні підприємства з часткою власності 50 % і 
більше, що фінансуються з державного або 
місцевого бюджетів; приватні організації, які 
здійснюють адміністративні повноваження, 
виконують державні функції і фінансують-
ся державним або місцевими бюджетами; 
юридичні особи, що отримують державне 
фінансування незалежно від функцій, які 
вони виконують, а також ті, у котрих під 
контролем знаходиться публічна інформа-
ція або інший особливий вид інформації, яку 
на підставах, визначених законодавством, 
зобов’язані надавати за інформаційним запи-
том на підставі встановленої Законом проце-
дури.

Видається важливим закріпити зазначені 
ознаки невладних суб’єктів господарювання 
в українському законодавстві, щоб уникнути 
зловживань як стосовно відмов про надання 
інформації, так і 3стосовно безпідставних 
вимог на її отримання.
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Статья посвящена определению субъектов хозяйственной деятельности, не имеющих государ-
ственных полномочий как распорядителей информации, определению оснований возникновения обя-
занности, условий предоставления информации такими субъектами на основании украинского зако-
нодательством, а также сравнению правового регулирования этого вопроса в других государствах.

Ключевые слова: распорядитель информации, субъект хозяйственной деятельности, публичная 
информация, доступ к информации, государственное предприятие.

The article is devoted to the determination of the proprietary activity subjects having no authority as an 
information manager, or determination of the arising obligation, conditions of the allocation of the informa-
tion by such subjects on the ground of Ukrainian law and compared to the legislative regulation of this issue 
by other countries.

Key words: information manager, proprietary activity subject, public information, information availability, 
state enterprise.


