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Вих. №21/11 
Від 21.11.2016 р. 

До Міністерства соціальної політики 
 

Запит про інформацію 
 
Згідно ст. 34 Конституції України, ст.5 Закону України «Про інформацію», кожен має 

право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і 
законних інтересів. 

Згідно ст. 3,4 Закону України «Про доступ до публічної інформації», право на доступ 
до публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації 
надавати і оприлюднювати інформацію, у тому числі за максимально спрощеною 
процедурою подачі інформаційного запиту про інформацію. 

Згідно ст. 20 Закону України «Про інформацію», будь-яка інформація є відкритою, 
крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. 

 
Згідно ст. 30¹ Закону України «Про охорону дитинства» 
«Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, 

надається органом опіки та піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо 
переміщеної особи. Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 
дій і збройних конфліктів, визначається Кабінетом Міністрів України». 

 
 У зв’язку з цим просимо надати нам наступну інформацію: 

1. За яких обставин дитина має право на отримання статусу постраждалої 
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, як/чим це потрібно підтвердити?  

2. Які пільги має дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів?  

3. Який порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і 
збройних конфліктів? 
 

Просимо відповідати на кожне питання окремо. 



 
Згідно з чинним законодавством, у випадку, якщо задоволення запиту про 

інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, 
запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

Разом з тим, згідно п.4 ч.1 ст.14 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», розпорядники інформації зобов'язані, зокрема, визначати спеціальні місця для 
роботи тих, хто запитує інформацію, з документами або їх копіями, а також надавати право 
робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії 
інформації. 

Для зменшення терміну, необхідного для підготовки відповіді на даний запит, 
пропонуємо вам ще один варіант – направити відповідь на запит в електронній формі, не 
роздруковуючи його і не направляючи поштою. 

 
Враховуючи вищевикладене, просимо протягом 5 робочих днів надати нам 

запитувану інформацію. 
Відповідь просимо відправити на ел. адресу: pgsichdnipro@gmail.com  
 
Контакти для зв'язку: 056 767 39 87, 068 762 00 09. 
 
 
 

З повагою, 
директор ГО «Правозахисна Група «Січ» Рева Д.В. 
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