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До найсуттєвіших критеріїв, за якими умовно можна розрізнити демокра-
тичне врядування та авторитарні режими, належить відкритість інформації 
щодо злочинів та правопорушень із посяганням на права та свободи люди-
ни і громадянина, що їх вчиняють представники органів державної влади, 
зокрема співробітники органів правопорядку. Можливість отримати інфор-
мацію про такі злочини, перебіг відповідного розслідування і притягнення 
винних до відповідальності — ознака демократичних режимів.

 Україні дісталася в спадок від СРСР правоохоронна система, яка керувалася 
радянським принципом верховенства закону, що пізніше трансформувався 
в принцип законності. Лише згодом (якщо не враховувати появу цього прин-
ципу в Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 року), після по-
дій на Майдані в 2013–2014 роках, що отримали назву «Революції гідності», 
почалося поступове впровадження принципу верховенства права в про-
фільних законах, які керують діяльністю відповідного органу правопорядку. 
Принцип верховенства права органічно влився у принципи діяльності по-
ліції — правонаступниці міліції — у 2015 році, із ухваленням Закону України 
«Про Національну поліцію». Новостворені правоохоронні органи Національ-
не антикорупційне бюро України (далі — НАБУ) та Державне бюро розсліду-
вань (далі — ДБР) мали в принципах діяльності принцип верховенства права 
від моменту їх створення й ухвалення відповідних профільних законів: НАБУ 
— з 2014, від ухвалення Закону України «Про Національне антикорупційне 
бюро України», ДБР — з 2016, від ухвалення Закону України «Про Державне 
бюро розслідувань»). У принципи діяльності Служби безпеки України (далі 
— СБУ) цей принцип досі не включено, хоча в новому законопроекті «Про 
Службу безпеки України» таке передбачено. Загалом законодавець розуміє 
верховенство права як визнання людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, 
недоторканності й безпеки найбільшими соціальними цінностями — воче-
видь, спираючись на положення статті 3 Конституції України, хоча в країнах 
ЄС цей принцип розуміють ширше.

Але одна справа декларувати принцип, інша — дотримуватися його на прак-
тиці. Наразі мало хто з тих, хто повинен дотримуватися принципу верховен-
ства права у своїй діяльності, має уявлення про його точне значення. Проте 
в межах цієї методології ми не будемо досліджувати точні визначення вер-
ховенства права, натомість дослідимо один із ключових аспектів його утвер-
дження в суспільстві — а саме відкритість і прозорість, а також певні пробле-
ми з їх дотриманням органами правопорядку в розслідуванні резонансних 
кримінальних справ, пов’язаних із порушенням прав і свобод людини і гро-
мадянина.

ВСТУП
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1.1. Конституція України

Згідно зі статтею 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 
інший спосіб — на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України, усі мають право направляти ін-
дивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових 
і службових осіб цих органів, котрі зобов’язані розглянути звернення і дати 
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

У Конституції України зазначено також, що «людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю» (стаття 3), і «Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ні-
хто не може бути свавільно позбавлений життя» (стаття 27).

1.2. Закон України «Про Національну поліцію України»

У статті 9 визначено, що поліція здійснює свою діяльність на засадах відкри-
тості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України. 
У цій статті також зазначено певні зобов’язання на забезпечення вищевка-
заної засади: 1) забезпечення постійного інформування органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про 
свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, проти-
дії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, 2) забезпечення 
доступу до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та від-
повідно до вимог, визначених законом. У статті 22 визначено повноваження 
керівника поліції, серед яких зокрема — давати в межах повноважень дору-
чення, обов’язкові для виконання поліцейськими, державними службовця-
ми і працівниками поліції, та накази.

1.3. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»

Відповідно до статті 30, Національне бюро через засоби масової інформа-
ції, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах регулярно інформує 
суспільство про свою діяльність. Національне бюро оприлюднює та надає 
інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України «Про до-
ступ до публічної інформації». Національне бюро готує та оприлюднює не 
пізніше як 10 лютого і 10 серпня в загальнодержавних друкованих засобах 
масової інформації та на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет 
звіт про свою діяльність протягом попередніх шести місяців, поданий Пре-
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зидентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України. Не 
може бути обмежено доступ до інформації щодо загального бюджету Наці-
онального бюро, його компетенції та основних напрямів діяльності, а також 
щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень праців-
ників Національного бюро.

1.4. Закон України «Про Державне бюро розслідувань»

Згідно з пунктом 6 частини 1 статті 3, Державне бюро розслідувань органі-
зовується і діє на засадах відкритості та прозорості діяльності Державного 
бюро розслідувань для суспільства та демократичного цивільного контролю, 
підзвітності й підконтрольності визначеним законом державним органам. 
Державне бюро розслідувань діє гласно тією мірою, що не порушує права і 
свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального про-
цесуального законодавства та законодавства про державну таємницю.

Відповідно до статті 12, директор Державного бюро розслідувань несе від-
повідальність за діяльність Державного бюро розслідувань, зокрема за за-
конність здійснюваних Державним бюро розслідувань оперативно-розшу-
кових заходів, досудового розслідування, дотримання прав і свобод людини 
і громадянина, а також забезпечує дотримання законодавства про доступ до 
публічної інформації, розпорядником якої є Державне бюро розслідувань.

У статті 27 передбачено низку заходів на забезпечення прозорості в діяль-
ності Державного бюро розслідувань, серед яких оприлюднення інформації 
про перебіг розслідування в провадженнях, зокрема інформації щодо ого-
лошення про підозру, спрямування провадження до суду чи його закриття 
тощо, а також оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, перед-
баченому Законом України «Про доступ до публічної інформації». Крім того, 
не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису 
Державного бюро розслідувань, його компетенції та основних напрямів ді-
яльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення право-
порушень працівників Державного бюро розслідувань.

1.5. Закон України «Про прокуратуру»

Згідно з пунктом 9 частини 1 статті 3, діяльність прокуратури ґрунтується на 
засадах прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і 
конкурсним призначенням на посаду прокурора, вільним доступом до ін-
формації довідкового характеру, наданням інформації на запити, якщо тільки 
законом не встановлено обмежень щодо цього.

Статтею 6 передбачено інформування про діяльність прокуратури, зокрема 
визначено обов’язок органів прокуратури не менше як двічі на рік інформу-
вати суспільство про свою діяльність через повідомлення в засобах масової 
інформації.
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Відповідно до частини 4 статті 17, накази адміністративного характеру, а та-
кож вказівки, що прямо стосуються реалізації певним прокурором функцій 
прокуратури, видані (віддані) в письмовій формі в межах повноважень, ви-
значених законом, обов’язкові до виконання для цього прокурора.

1.6. Закон України «Про Службу безпеки України»

Відповідно до статті 7 про право громадськості на інформацію про діяльність 
Служби безпеки України, Служба безпеки України інформує про свою діяль-
ність через засоби масової інформації, надаючи відповіді на запити на доступ 
до публічної інформації та в інших формах у визначеному законодавством 
порядку. Забороняється встановлювати обмеження на інформацію щодо за-
гального бюджету Служби безпеки України, її компетенції та основних напря-
мів діяльності, а також випадків протиправних дій органів і співробітників 
Служби безпеки України. Не підлягає розголошенню інформація з обмеже-
ним доступом, крім випадків, передбачених законами України.

1.7. Дисциплінарні статути Національної поліції України

Відповідно до частини 5 статті 14 Закону України «Про дисциплінарний ста-
тут Національної поліції України», у разі надходження до органу поліції ма-
теріалів про вчинення поліцейським адміністративного правопорушення, 
що складені в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, службове розслідування не призначається, а рішення про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності ухвалюється на підставі за-
значених матеріалів.

1.8. Міжнародне законодавство та практика ЄСПЛ

Згідно з частиною 2 статті 29 Закону України «Про інформацію», предметом 
суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу дер-
жавному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реа-
лізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість 
порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі еколо-
гічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юри-
дичних осіб тощо. Отже, доведення можливих порушень прав людини дає 
можливість отримати доступ до публічної інформації з обмеженим доступом. 
Тому доцільно звертатися до міжнародної практики ЄСПЛ та міжнародного 
законодавства з метою визначення їх суті.

Серед основоположних прав людини — право на життя, що забезпечує ос-
новні демократичні цінності й гарантоване статтею 2 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод. Воно гарантується також Загаль-
ною декларацією прав людини (стаття 3): «Кожна людина має право на життя, 
на свободу й на особисту недоторканність». Статтею      6 Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права визнано право кожного на життя та вка-
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зано, що це право «має бути захищене законом», а також що «ніхто не може 
бути позбавлений життя свавільно». Право на життя осіб віком до 18 років та 
обов’язок держави гарантувати це право визнається ст. 6 Конвенції ООН про 
права дитини.

У тлумаченні обов’язків держави ЄСПЛ згідно зі статтею 2 Конвенції поділяє 
їх на негативні та позитивні. До позитивних обов’язків держави належать зо-
крема процесуальні обов’язки, що стосуються ретроспективного розсліду-
вання будь-якого насильницького позбавлення життя.

Щодо негативних обов’язків держави, то за статтею 2 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод під негативними обов’язками дер-
жави розуміють обов’язок не перешкоджати в реалізації права, у цьому ви-
падку — не позбавляти життя.

У Рекомендації N R (2003) 13 Комітету міністрів Ради Європи державам-чле-
нам «Щодо порядку надання інформації про розгляди у кримінальних спра-
вах через засоби масової інформації» зазначено, що в контексті криміналь-
ного провадження, яке зачіпає суспільний інтерес, або іншого розгляду, що 
привернув суспільну увагу, судова влада і поліція повинні інформувати засо-
би масової інформації про свої дії, якщо це не порушує таємницю слідства й 
поліцейського розслідування та не відкладає закінчення розгляду й не пе-
решкоджає йому. У кримінальних справах, розгляд яких триває довгий час, 
така інформація має надаватися регулярно.

Доцільно також навести приклад із практики ЄСПЛ щодо таємниці досудово-
го розслідування. У справі «Беда проти Швейцарії» (заява №56925/08, рішен-
ня від 29 березня 2016 року) було зазначено: «68. Наголошуючи, що гаран-
товані статтею 10 Конвенції й пунктом 1 статті 6 Конвенції права в принципі 
заслуговують на однакову повагу, Суд повторює, що надання особливого 
захисту таємниці кримінального слідства правомірне з огляду на важли-
вість питань, яких торкається кримінальне провадження, як для здійснення 
правосуддя, так і для прав осіб, що перебувають під слідством, на те, щоб їх 
вважали невинуватими. Суд наголошує, що таємниця слідства спрямована, 
з одного боку, на захист інтересів кримінального провадження, бо існують 
ризики змови й небезпека того, що докази може бути підроблено чи зни-
щено, та, з іншого боку, інтересів обвинуваченого, особливо з погляду пре-
зумпції невинуватості, а в загальнішому плані — його особистих стосунків 
та інтересів. Така таємність також виправдана потребою в захисті процесів 
формування думки та ухвалення рішень у судовій системі».

У рішенні Європейського суду з прав людини «Корбан проти України» від 
04 липня 2019 року зазначено, що частина друга статті 6 Конвенції не дозво-
ляє посадовим особам оголошувати особу винною до засудження цієї особи 
судом. Посадові особи повинні повідомляти громадськості про кримінальні 
розслідування шляхом, наприклад, інформування про підозри, затримання 
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та зізнання, якщо вони роблять це обережно. Має значення, які формулю-
вання вони обирають (рішення у справі «Турьєв проти Росії» від 11 жовтня 
2016 року, п. 19).

1.9. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону про доступ, публічна інформація — 
це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях інформація, отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодав-
ством, або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Мета цього закону — забезпечити прозорість і відкритість суб’єктів владних 
повноважень, а також створення механізмів реалізації права кожного на до-
ступ до публічної інформації (стаття 2 Закону)

Статтю 6 цього закону доцільно навести у формі витягу із Закону:

«Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом
1. Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація.

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при 
дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших лю-
дей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, 
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес 
в її отриманні.

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником ін-
формації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником ін-
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формації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої 
інформації, які існували раніше.

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджет-
ними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, 
комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови 
отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб 
та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При 
дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене 
положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання 
такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, обо-
рони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України «Про запо-
бігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини 
першої статті 47 вказаного Закону.
[Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012; зі змінами, 
внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013; у редакції Закону № 
1700-VII від 14.10.2014]

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ 
містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається 
інформація, доступ до якої необмежений».

Окрім зазначеного, у статті 22 Закону про доступ передбачено, що розпоряд-
ник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за ста-
тусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею воло-
діє, зобов’язаний направити запит відповідному розпоряднику й водночас 
повідомити про це перенаправлення запитувачеві.

Згідно зі статтею 20 Закону, розпорядник інформації має надати відповідь на 
запит на інформацію не пізніше ніж за п’ять робочих днів із дня отримання 
запиту.

1.10. Закон України «Про інформацію»

Згідно зі статтею 29 Закону України «Про інформацію», інформація з обмеже-
ним доступом може бути поширена, якщо вона суспільно необхідна, тобто є 
предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію 
переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного ін-
тересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суве-
ренітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конститу-
ційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав 
людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші нега-
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тивні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
 
Крім того, відповідно до пункту 5 частини 4 статті 21 Закону України «Про ін-
формацію», до інформації з обмеженим доступом не можна віднести відомо-
сті про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, їх посадових та службових осіб.

1.11. Закон України «Про звернення громадян»

Відповідно до статті 1 Закону України «Про звернення громадян» (далі — За-
кону), громадяни України мають право звертатися до органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, по-
садових осіб відповідно до їхніх функціональних обов’язків із зауваження-
ми, скаргами та пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності, із 
заявами або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, по-
літичних та особистих прав і законних інтересів, а також зі скаргами щодо їх 
порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній 
формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння ре-
алізації їхніх закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та 
інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недо-
ліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм влас-
ності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а 
також висловлення думки щодо поліпшення їхньої діяльності. Клопотання 
— письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного 
статусу, прав чи свобод тощо.

Згідно зі статтею 19 Закону, органи державної влади й місцевого самовря-
дування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, 
об’єднання громадян, засоби масової інформації, їхні керівники та інші поса-
дові особи в межах своїх повноважень зобов’язані на прохання громадяни-
на запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його 
заяву чи скаргу.

Відповідно до статті 18 Закону, громадянин, який звернувся із заявою чи скар-
гою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, за-
собів масової інформації, посадових осіб, має право ознайомлюватися з ма-
теріалами перевірки та бути присутнім на розгляді заяви чи скарги.
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1.12. Кримінальний процесуальний кодекс Україн

У частині 1 статті 1 визначено, що порядок кримінального провадження на 
території України визначається лише кримінальним процесуальним законо-
давством України, проте в наступній частині 2 зазначено, що кримінальне 
процесуальне законодавство України складається з відповідних положень 
Конституції України, міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких на-
дала Верховна Рада України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно зі статтею 36, прокурор уповноважений мати повний доступ до мате-
ріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розсліду-
вання.

Відповідно до статті 39, керівник органу досудового розслідування уповно-
важений ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати 
слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам 
прокурора.

Згідно зі статтею 56, потерпілий має право:

«1. Протягом кримінального провадження потерпілий має право:
1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені цим Кодек-
сом;

2) знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обран-
ня, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів за-
безпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслі-
дування;

3) подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

4) заявляти відводи та клопотання;

5) за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки щодо себе, 
близьких родичів чи членів своєї сім’ї, майна та житла;

6) давати пояснення, показання або відмовитися їх давати;

7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого 
судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом;

8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження 
відмовитися від його послуг;

9) давати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно 
володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами пере-
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кладача в разі, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ве-
деться кримінальне провадження;

10) на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в 
порядку, передбаченому законом;

11) знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого 
щодо нього кримінального правопорушення, в порядку, передбаченому 
цим Кодексом, у тому числі після відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 
цього Кодексу, а також знайомитися з матеріалами кримінального прова-
дження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінально-
го правопорушення, у випадку закриття цього провадження;

12) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при 
проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, 
слідчий суддя, суд вправі заборонити потерпілому застосовувати технічні 
засоби при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримі-
нального провадження з метою нерозголошення даних, які містять таємни-
цю, що охороняється законом чи стосується інтимних сторін життя людини, 
про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

13) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у 
випадках, передбачених цим Кодексом;

14) користуватися іншими правами, передбаченими цим Кодексом.
2. Під час досудового розслідування потерпілий має право:

1) на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопору-
шення, визнання його потерпілим;

2) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, доку-
мент, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

3) подавати докази на підтвердження своєї заяви;

4) брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час 
проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та запере-
чення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також 
знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних 
дій, виконаних за його участі;

5) отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого 
щодо нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового 
розслідування.

3. Під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право:
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1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;

2) брати участь у судовому провадженні;

3) брати участь у безпосередній перевірці доказів;

4) підтримувати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від під-
тримання державного обвинувачення;

5) висловлювати свою думку під час вирішення питання про призначення 
покарання обвинуваченому, а також висловлювати свою думку при вирі-
шенні питання про застосування примусових заходів медичного або вихов-
ного характеру;

6) знайомитися з судовими рішеннями, журналом судового засідання і тех-
нічним записом кримінального провадження в суді;

7) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому цим Кодексом».

Статтею 222 про недопустимість розголошення відомостей досудового роз-
слідування передбачено, що відомості досудового розслідування мож-
на розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в 
тому обсязі, у якому слідчий чи прокурор визнають це за можливе. Слідчий, 
прокурор попереджають осіб, які отримали відомості досудового розсліду-
вання у зв’язку з участю в ньому, про їхній обов’язок не розголошувати такі 
відомості без дозволу слідчого, прокурора. Незаконне розголошення відо-
мостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідаль-
ність, встановлену законом.

1.13. Кримінальний кодекс України

Відповідно до статті 171, незаконна відмова у доступі журналіста до інфор-
мації — це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, що 
карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на строк 
до трьох років, а в разі якщо цей злочин скоює службова особа з використан-
ням свого службового становища або ж група осіб за попередньою змовою, 
— штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років із позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років — або зі збереженням такого права.

Статтею 387 передбачено відповідальність за розголошення даних опера-
тивно-розшукової діяльності, досудового розслідування, що може виявляти-
ся в розголошенні без письмового дозволу прокурора, слідчого або особи, 
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яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-роз-
шукової діяльності або досудового розслідування особою, попередженою в 
установленому законом порядку про обов’язок не розголошувати такі дані. 
Окремо в статті передбачено відповідальність спеціального суб’єкта: судді, 
прокурора, слідчого, працівника оперативно-розшукового органу.

1.14. Кодекс України про адміністративні правопорушення

Статтею 188-40 за невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини або представників Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини передбачено відповідальність у вигляді стяг-
нення штрафу з посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяль-
ності від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 212-3, порушення Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації», а саме необґрунтоване віднесення інформації до розряду 
інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інфор-
мацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інфор-
мації тягне за собою стягнення штрафу з посадових осіб від двадцяти п’яти 
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, згідно з вищевказаною статтею 212-3, неправомірна відмова в на-
данні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання ін-
формації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відпо-
відно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» тягне за 
собою стягнення штрафу з посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1.15. Судова практика Верховного Суду

Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної від-
повідальності є скоєння ним дисциплінарного проступку, яким відповідно до 
пункту 15 частини 2 статті 65 Закону України «Про державну службу» є ухва-
лення державним службовцем рішення, що суперечить закону або виснов-
кам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у постановах 
Верховного Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу.

Відповідно до частини 4 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів», висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Вер-
ховного Суду України, обов’язкові для всіх суб’єктів владних повноважень, які 
застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відпо-
відну норму права. Окремо звертаємо увагу, що законодавець забув внести 
зміни до назви касаційної інстанції: замість Верховного Суду досі значиться 
Верховний Суд України.
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Постанова Верховного Суду (далі — ВС) від 31 липня 2018 року в справі 
№804/7312/151  цікава з огляду на те, що: 

а) ВС зазначив, попри аргументи представника Генеральної прокуратури 
України, що на порядок доступу до інформації про кримінальні провадження 
все ж поширюється дія Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 
б) для застосування обмежень у доступі до такої інформації розпорядник цієї 
інформації обов’язково має проходити «трискладовий тест»; 

в) ВС дійшов висновку, що інформація, яку запитує позивач (стосовно самого 
себе), а саме про: наявність кримінальних проваджень, зареєстрованих щодо 
обвинуваченої або підозрюваної особи; за якою датою та якими органами 
правопорядку їх внесено до ЄРДР; за якою статтею; прізвище, ім’я та по бать-
кові потерпілих або юридичної особи; кримінальні провадження, зареєстро-
вані щодо потерпілих; а також інформація, яку запитує заявник, — за якою 
датою та якими органами правопорядку провадження внесено до ЄРДР; за 
якою статтею; прізвище, ім’я та по батькові підозрюваних або юридичної осо-
би, — не використовується в інтересах національної безпеки, територіальної 
цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав 
інших людей, для запобігання розголошенню інформації, отриманої конфі-
денційно, або для підтримання авторитету й неупередженості правосуддя, а 
розголошення інформації не може завдати суттєвої шкоди цим інтересам, і 
шкода від оприлюднення такої інформації не переважає суспільний інтерес 
у її отриманні. 

Разом із тим, витяг із Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, 
який формується держателем — Офісом Генерального прокурора, — не 
містить інформації, зібраної в процесі оперативно-розшукової, контррозві-
дувальної діяльності, у сфері оборони країни, чи інформації, що міститься в 
документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрішньовідом-
чу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації.

1 http://reyestr.court.gov.ua/Review/75644648?fbclid=IwAR1OsimFD4eK3a-
vLImhpdU31aVTbN5QyxCWDmzdSG2sa0XZd8M4kpd209Zc
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМА-
ЦІЇ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУ-
ШЕННЯМИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРО-
МАДЯНИНА
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2 Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове 
розслідування / За ред. Хавронюка М. І. Київ :
ФОП Москаленко О. М., 2019. Стор. 267.
3 Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове 
розслідування / За ред. Хавронюка М. І. Київ :
ФОП Москаленко О. М., 2019. Стор. 273.

2.1.  Проблемні питання щодо отримання інформації про перебіг розсліду-
вання кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням прав і сво-
бод людини і громадянина, та шляхи їх вирішення.

Сучасне кримінальне процесуальне законодавство та законодавство про 
ОРД закріплює загальне правило, згідно з яким дані ОРД та відомості до-
судового розслідування не підлягають розголошенню. Забезпечення збе-
реження в таємниці даних ОРД та досудового розслідування має сприяти 
ефективному пошуку та фіксації фактичних даних про кримінальні право-
порушення, успішній реалізації інших завдань ОРД, швидкому, повному та 
неупередженому розслідуванню кримінальних правопорушень2. У практиці 
ЄСПЛ також дотримуються думки, що «надання особливого захисту таєм-
ниці кримінального слідства є правомірним з огляду на важливість питань, 
яких торкається кримінальне провадження, як для здійснення правосуддя, 
так і для забезпечення прав осіб, які перебувають під слідством, на те, щоб 
їх вважали невинуватими». Для цього в Кримінальному процесуальному ко-
дексі України передбачено право слідчого, прокурора письмово надавати 
дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в тому обсязі, 
у якому слідчий, прокурор визнають це можливим. У Кримінальному кодек-
сі України передбачено відповідальність за розголошення відомостей досу-
дового розслідування та оперативно-розшукової діяльності. І хоча ця стаття 
вважається «мертвою», а в ЄДРСР є інформація лише про 5 вироків за нею3, 
її наявність у поєднанні з об’єктивними побоюваннями щодо витоку важли-
вої інформації, який може призвести до ускладнень розслідування злочину, 
досить сильний стримувальний чинник, коли заходиться про надання ор-
ганами правопорядку інформації про перебіг досудового розслідування, 
оскільки відповіді на інформаційні запити найчастіше надають не слідчі та 
прокурори, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керів-
ництво, а посадові особи, спеціально уповноважені відповідати на запити та 
звернення. Та коли в зверненні / запиті зазначено конкретний номер про-
вадження й дані слідчого / детектива, його будуть розглядати саме зазначені 
особи.

Попри безумовну важливість ефективного досудового розслідування, не 
можна нехтувати фундаментальним правом на інформацію, закріпленим у 
Конституції України та низці міжнародних нормативно-правових актів, ра-
тифікованих Україною. Крім того, і в самому Кримінальному процесуально-
му кодексі України згадано про дію принципу верховенства права, згідно 
з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а принцип законно-
сті передбачає, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, 
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прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші служ-
бові особи органів державної влади зобов’язані неухильно дотримуватися 
вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згоду на 
обов’язковість яких надала Верховна Рада України, а також вимог інших ак-
тів законодавства. Таким чином, у поєднанні з вищевказаним можна дійти 
до обґрунтованого висновку про те, що кримінально-процесуальне законо-
давство складається не тільки з КПК, але й включає інші закони України, про 
що також прямо зазначено в статті 1 КПК. Отже, слідчий, прокурор у процесі 
ухвалення рішення про надання / відмову в наданні запитуваної інформації 
повинні пройти так званий «трискладовий тест», визначений у статті 6 Зако-
ну України «Про доступ до публічної інформації». Особливістю кримінальних 
справ, пов’язаних із порушенням прав і свобод людини і громадянина орга-
нами державної влади, є те, що така інформація апріорі не може не становити 
значного суспільного інтересу. До базових прав, вказаних у численних між-
народних нормативно-правових актах, належить право на життя, на свободу 
і на особисту недоторканність, на повагу до приватного та сімейного життя, 
право на справедливий суд та інші. Справа в тому, що більшість криміналь-
них правопорушень пов’язані з порушеннями вищевказаних прав і свобод. 
Із цього випливає, що розпорядникові інформації доведеться обґрунтувати, 
чому шкода від її оприлюднення перевищує суспільний інтерес у її отриман-
ні.

Проте в більшості випадків правоохоронці не надають обґрунтованих рі-
шень про відмову в наданні запитуваної інформації. Така проблемна ситуа-
ція пов’язана з тим, що, наприклад, на працівників деяких органів правопо-
рядку (Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, 
Національна поліція України) поширюється дія дисциплінарних статутів, і, як 
наслідок, притягнути їх до відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення досить проблематично. Проведення 
службових розслідувань у окремих випадках неможливе, оскільки, напри-
клад, із ухваленням нового порядку проведення службових розслідувань у 
Національній поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутріш-
ніх справ від 07.11.2018 №893, із переліку підстав для проведення службового 
розслідування прибрано діяння, що порушують права і свободи громадян. 
Згадка про ці діяння як підставу для службового розслідування була в Ін-
струкції про порядок проведення службових розслідувань у органах вну-
трішніх справ України, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ 
від 12.03.2013 № 230, яка була скасована у листопаді 2018.

Проте в Дисциплінарних статутах Національної поліції є положення про те, 
що в разі надходження до підрозділу поліції матеріалів про скоєння полі-
цейським адміністративного правопорушення, складених у порядку, визна-
ченому Кодексом України про адміністративні правопорушення, службове 
розслідування не призначається, а рішення про притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності ухвалюється на підставі зазначених матеріалів. Крім 
того, не треба забувати, що окрім осіб начальницького та рядового складу, 
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на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, у органах правопорядку 
працюють і державні службовці, котрі зобов’язані дотримуватися Висновків 
Верховного Суду, і за ухвалення державним службовцем рішення, що супе-
речить закону або висновкам щодо застосування відповідної норми пра-
ва, викладеним у постановах Верховного Суду, щодо якого судом винесено 
окрему ухвалу, передбачено дисциплінарну відповідальність. У постанові 
ВС від 31 липня 2018 року в справі № 804/7312/15 зроблено низку висновків, 
зокрема щодо поширення дії Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації» на порядок доступу до інформації про кримінальні провадження 
(хоча були випадки, коли представник Уповноваженої Верховної Ради Укра-
їни з прав людини відмовлявся розглядати скаргу в зв’язку з тим, що відно-
сини з отримання інформації про кримінальні правопорушення підпадають 
лише під дію Кримінального процесуального кодексу України), щодо невід-
несення запитуваної інформації до службової, а також про те, що «трискладо-

  ощ ,вазакв дуС йинвохреВ от ,огоьннатсо одоЩ .вавувосакс ен отхін »тсет йив
запитувана інформація про наявність кримінальних проваджень, зареєстро-
ваних щодо обвинуваченої або підозрюваної особи, а саме: за якою датою 
та якими органами правопорядку провадження внесено до ЄРДР; за якою 
статтею; прізвище, ім’я та по батькові потерпілих або юридичної особи; про 
кримінальні провадження, зареєстровані щодо потерпілої або заявника, за 
якою датою та якими органами правопорядку їх внесено до ЄРДР; за якою 
статтею; прізвище, ім’я та по батькові підозрюваних або юридичної особи 
«не використовується в інтересах національної безпеки, територіальної ці-
лісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав 
інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфі-
денційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя, 
а розголошення інформації не може завдати істотної шкоди цим інтересам, 
і шкода від оприлюднення такої інформації не переважає суспільний інте-
рес в її отриманні».

Таким чином, звернення зі скаргою до Уповноваженої Верховної Ради Укра-
їни з прав людини на бездіяльність Національної поліції України у вигляді 
ненадання відповіді на запит вбачається доцільним. Аналогічну ситуацію ма-
ємо і з Національним антикорупційним бюро України та Державним бюро 
розслідувань, на працівників яких поширюється дія Дисциплінарного стату-
ту органів внутрішніх справ, а також положення Закону України «Про дер-
жавну службу» щодо дисциплінарної відповідальності. Також слід пам’ятати, 
що і Директор Державного бюро розслідувань, і Директор Національного 
антикорупційного бюро України забезпечують відкритість та прозорість ді-
яльності своїх відомств, тому можливе додаткове звернення до них із відпо-
відною скаргою на протиправну відмову в наданні відповідної запитуваної 
інформації.

У плані отримання інформації про кримінальні провадження запит від жур-
наліста більш ефективний, оскільки за ненадання відповіді на журналіст-
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ський запит передбачено кримінальну відповідальність, встановлену стат-
тею 171 Кримінального кодексу України, за якою в Україні вже були перші 
обвинувачувальні вироки4. Треба зазначити, що звернення зі скаргою до 
Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у випадку повного іг-
норування запиту розпорядником інформації більш доцільне, аніж звернен-
ня до суду з позовом, оскільки в разі звернення до суду в більшості випадків, 
зважаючи на певне небажання суддів адміністративних судів ухвалювати рі-
шення на підставі принципу верховенства права, суд може просто зобов’я-
зати розпорядника інформації розглянути запит, а не надати відповідь нього. 
У разі ж отримання відповіді з відмовою в наданні інформації ефективнішим 
буде звернення безпосередньо до суду з позовом про визнання бездіяль-
ності протиправною та зобов’язання надати запитувану інформацію. Най-
частіше проходження справи трьома інстанціями займає від півтора до двох 
із половиною років5. Провадження за цією категорією справ відбувається в 
спрощеному (письмовому) порядку без виклику сторін, але це не позбавляє 
права стягнути з розпорядника інформації судові витрати, до яких віднесе-
но і витрати на правничу допомогу. Судове оскарження відмови в наданні 
інформації також передбачає можливість встановлення відповідно до стат-
ті 382 Кодексу адміністративного судочинства України судового контролю 
за виконанням рішення суду, яке полягає в тому, що суд може зобов’язати 
суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалено судове рішен-
ня, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішен-
ня. За наслідками розгляду звіту суб’єкта владних повноважень про вико-
нання рішення суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою 
може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб’єкта 
владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф у сумі 
від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. Половина суми штрафу стягується на користь позивача, друга половина 
— до Державного бюджету України.

Не треба забувати, що держателем Єдиного реєстру досудового розсліду-
вання (далі — РДР) є Генеральна прокуратура України (правонаступницею 
якої є Офіс Генерального прокурора України6), і направлення запиту на от-
римання публічної інформації про певне кримінальне провадження доціль-
не, оскільки в практиці були випадки, коли орган правопорядку відмовляв у 
наданні будь-якої інформації, але її надавав держатель ЄРДР.

Окрема проблема в доступі до публічної інформації — безпідставне її відне-
сення до службової інформації. Зокрема, відповідно до частини 3 статті 27 
Закону України «Про Державне бюро розслідувань», не може бути обмежено 
доступ до інформації щодо притягнення до відповідальності за скоєння пра-
вопорушень працівників Державного бюро розслідувань. Водночас пунктом 

4 Зокрема вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської 
області у справі № 303/3534/17 від 29.05.2018: http://reyestr.court.gov.ua/Re-
view/74283983
5 https://cedem.org.ua/analytics/oglyad-vsu-dostup/
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16
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1.8 Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, у централь-
ному апараті ДБР та його територіальних органах7 до службової інформації 
віднесено матеріали проведення перевірки щодо причетності працівників 
органу Державного бюро розслідувань до вчинення правопорушень. Це об-
меження в доступі до публічної інформації на рівні окремих наказів є проти-
правним.

Не треба забувати також і про те, що будь-яке досудове розслідування має 
завершитися або закриттям кримінального провадження — або направлен-
ням обвинувачувального акту до суду (клопотанням про застосування при-
мусових заходів медичного або виховного характеру), і терміни на виконання 
цих дій обмежені. Отже, після завершення досудового розслідування інфор-
мація може перетворитися з умовної «таємниці досудового розслідування» 
на службову інформацію. У будь-якому випадку, відмовити в її наданні можна 
лише за умови проведення розпорядником цієї інформації «трискладового 
тесту».

2.2. Використання інформації, опублікованої органами правопорядку.

Органи правопорядку, на виконання вищевказаних законодавчих положень, 
на своїх веб-сторінках публікують, більшою чи меншою мірою, інформацію 
про розслідування резонансних злочинів. На запит про надання інформа-
ції за цими кримінальними провадженнями більше шансів отримати пози-
тивну відповідь у вигляді, наприклад, номера кримінального провадження, 
кваліфікації діянь, за якими здійснюється розслідування, інформації про про-
ведені слідчі дії, а в деяких випадках — інформації про слідчих (детективів), 
які ведуть розслідування запитуваних кримінальних проваджень, оскільки 
орган правопорядку не має права не надавати інформацію, яку було пра-
вомірно оприлюднено раніше. Отже, задля підвищення шансів на отриман-
ня змістовної відповіді на запит, доцільно провести відповідну інфо-кампа-
нію (публікації в засобах масової інформації, на сторінках «лідерів суспільної 
думки» в веб-мережі, тощо) перед відправленням запиту.

У країнах ЄС загалом дотримуються позиції, згідно з якою в контексті кримі-
нального провадження, що зачіпає суспільний інтерес, або іншого розгля-
ду, що привернув суспільну увагу, судова влада і поліція повинні інформу-
вати засоби масової інформації про свої дії, якщо це не порушує таємницю 
слідства й поліцейського розслідування і не відкладає закінчення розгля-
ду та не перешкоджає йому. У кримінальних справах, розгляд яких триває 
довгий час, така інформація повинна надаватися регулярно. Отже, закрі-
плення в профільних нормативно-правових актах, які регулюють діяльність 
органів правопорядку, обов’язку звітувати про свою діяльність, а саме пові-
домляти про хід розслідування злочинів, —загальноєвропейська практика, 
спрямована на підвищення довіри до державних інституцій.
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В усіх профільних законодавчих актах, які регулюють діяльність ДБР, НАБУ, 
СБУ та НПУ, є положення про обов’язок оприлюднювати інформацію про 
свою діяльність:

7 https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2019-09/%D0%B-
D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20249_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B-
B%D1%96%D0%BA_%D0%94%D0%A1%D0%9A.PDF

ЗУ «Про державне бюро 
розслідувань»

ЗУ «Про Національне 
антикорупційне бюро 

України»

ЗУ «Про Службу 
безпеки України»

ЗУ «Про Націо-
нальну поліцію 

України»

Згідно з пунктом 6 частини 1 
статті 3, Державне бюро розслі-
дувань організовується і діє на 
засадах відкритості та прозоро-
сті діяльності Державного бюро 
розслідувань для суспільства 
та демократичного цивільного 
контролю, підзвітності і підкон-
трольності визначеним законом 
державним органам. Державне 
бюро розслідувань діє гласно 
тією мірою, що не порушує пра-
ва і свободи людини і громадя-
нина, не суперечить вимогам 
кримінального процесуального 
законодавства та законодавства 
про державну таємницю.

У статті 27 передбачено низку 
заходів на забезпечення прозо-
рості в діяльності Державного 
бюро розслідувань, серед яких 
оприлюднення інформації про 
перебіг розслідування прова-
джень, у тому числі інформації 
щодо оголошення про підоз-
ру, спрямування провадження 
до суду чи його закриття тощо, 
а також оприлюднення та на-
дання інформації на запити в 
порядку, передбаченому Зако-
ном України «Про доступ до пу-
блічної інформації». Крім того, 
не може бути обмежено доступ 
до інформації щодо загального 
кошторису Державного бюро 
розслідувань, його компетенції 
та основних напрямів діяльно-
сті, а також щодо притягнення 
до відповідальності за вчинен-
ня правопорушень працівників 
Державного бюро розслідувань.

Відповідно до статті 30, 
Національне бюро через 
засоби масової інформа-
ції, на своєму офіційному 
веб-сайті та в інших фор-
мах регулярно інформує 
суспільство про свою ді-
яльність. Національне 
бюро оприлюднює та на-
дає інформацію на запити 
в порядку, передбаченому 
Законом України «Про до-
ступ до публічної інфор-
мації». Національне бюро 
готує та оприлюднює не 
пізніше ніж 10 лютого і 10 
серпня в загальнодержав-
них друкованих засобах 
масової інформації та на 
власній офіційній веб-сто-
рінці в мережі Інтернет звіт 
про свою діяльність про-
тягом попередніх шести 
місяців, поданий Прези-
денту України, Верховній 
Раді України та Кабінету 
Міністрів України. Не може 
бути обмежено доступ до 
інформації щодо загально-
го бюджету Національного 
бюро, його компетенції та 
основних напрямів діяль-
ності, а також щодо притяг-
нення до відповідальності 
за вчинення правопору-
шень працівників Націо-
нального бюро.

Відповідно до статті 
7 про право громад-
ськості на інформацію 
про діяльність Служ-
би безпеки Украї-
ни, Служба безпеки 
України інформує про 
свою діяльність через 
засоби масової ін-
формації, шляхом на-
дання відповідей на 
запити на доступ до 
публічної інформації 
та в інших формах у 
визначеному законо-
давством порядку. За-
бороняється встанов-
лювати обмеження 
на інформацію щодо 
загального бюдже-
ту Служби безпеки 
України, її компетенції 
та основних напрямів 
діяльності, а також ви-
падків протиправних 
дій органів і співробіт-
ників Служби безпеки 
України. Не підлягає 
розголошенню інфор-
мація з обмеженим 
доступом, крім випад-
ків, передбачених за-
конами України.

У статті 9 визначено, 
що поліція здійснює 
свою діяльність на 
засадах відкритості 
та прозорості в ме-
жах, визначених Кон-
ституцією та закона-
ми України. Також у 
цій статті перелічено 
деякі зобов’язання, 
спрямовані на забез-
печення вищевказа-
ної засади: 1) забез-
печення постійного 
інформування орга-
нів державної влади 
та органів місцевого 
самоврядування, а 
також громадськості 
про свою діяльність 
у сфері охорони та 
захисту прав і сво-
бод людини, протидії 
злочинності, забез-
печення публічної 
безпеки і порядку, 
2) забезпечення до-
ступу до публічної 
інформації, володіль-
цем якої вона є, у по-
рядку та відповідно 
до вимог, визначе-
них законом.
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Отриману інформацію рекомендується викладати в таблиці з посиланням на 
відповіді, попередньо завантажені у хмарні сховища, оскільки це дозволить 
проаналізувати динаміку перебігу досудового розслідування:

Таблиця
кримінальних проваджень для моніторингу

Маючи номер кримінального провадження, можна знайти в Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua/) ухвали слідчих 
суддів, у яких цей номер зазначено. Із ухвал можна дізнатися про фабули 
справ і знайти інформацію про органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування та юридичних осіб, що мають стосунок до кримінальних 
проваджень, за якими проводиться моніторинг, а також про слідчі дії, прове-
дені органами правопорядку.

У разі отримання інформації про слідчих (детективів), котрі розслідують за-
питувані кримінальні провадження, доцільно направити звернення керівни-
кам органу правопорядку та безпосередньо слідчому (детективу) в порядку 
Закону України «Про звернення громадян» із проханням роз’яснити питання 
щодо кримінального провадження, які вас цікавлять, наприклад — стосовно 
зволікання з проведенням усіх необхідних слідчих дій у випадку, коли слід-
ство затягує розслідування.

За відсутності позитивної динаміки у розслідуванні відповідного криміналь-
ного провадження, враховуючи, що слідчий (детектив) є формально неза-
лежною особою в кримінальному провадженні, але вказівки керівників 
відповідних органів правопорядку та прокурорів зобов’язаний виконувати, 
звернення до відповідних керівників органів правопорядку та прокурорів із 
обґрунтуванням доцільності проведення певних слідчих дій може досягти 
мети — формулювання відповідної вказівки провести їх. Аналогічна ситуація 

3. ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДІЇ ЗА РЕЗУЛЬ-
ТАТОМ АНАЛІЗУ ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Номер 
провадження, 

дата,  кваліфікація 
кримінального 

правопорушення, 
коротка фабула

ОДР (слідчий, 
слідча група, 

керівник)

Процесуальне 
керівництво 

(прокурор, група 
прокурорів, 

керівник)

Примітка / 
коментар
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і з прокурорами. Вказівки прокурорів вищого рівня обов’язкові до виконан-
ня для прокурорів у відповідних кримінальних провадженнях.

Окрім цього, враховуючи, що у справах, пов’язаних із порушеннями осно-
воположних прав і свобод людини і громадянина, завжди є потерпіла осо-
ба, журналістам доцільно вийти на прямий контакт із нею, оскільки, згідно з 
нормами Кримінального процесуального кодексу України, у потерпілої осо-
би є певні процесуальні права: ознайомлюватися з матеріалами досудового 
розслідування, заявляти клопотання про проведення певних слідчих дій і т. 
д. Потерпіла особа, зі свого боку, може бути зацікавлена в інформаційній та 
юридичній підтримці, тож у обмін на таку підтримку може погодитися співп-
рацювати.

У будь-якому випадку отриману інформацію за кримінальними проваджен-
нями може бути використано для формування висновків про ефективність 
органів досудового розслідування та виконання державою взятих на себе 
позитивних і негативних зобов’язань у сфері дотримання прав і свобод лю-
дини та громадянина в регіональному чи національному розрізі.

Методологія розроблена в рамках проекту "Підсилення 
інституційних спроможностей ДБР у сфері прав людини", 
що профінансовано міжнародною організацією Freedom 
House Ukraine.

Віталій ГаделіяОлександр Лємєнов




