
 

ПАМ’ЯТКА 
працівникам апарату, структурних підрозділів Вінницької 

 обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які 
належать до сфери її управління про персональну відповідальності за 

розголошення інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків 

 

Згідно із статтею 43 Закону України «Про запобігання корупції» 

(далі – Закон), особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 

першої статті 3 Закону, не розголошують і не використовують в інший 

спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що 

стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та 

професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 
 

Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона 

є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право 

громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її 

поширення. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка 

свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності 

України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; 

свідчить про можливість порушення прав людини, введення 

громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки 

діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо (ст. 29 

Закону «Про інформацію»). 
 

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зазначеним у  пункті 1 частини першої статті 

3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, 

пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 

забороняється розголошувати або використовувати  в  інший  спосіб  у  

своїх  інтересах  інформацію,  яка  стала  їм  відома  у зв’язку  з  

виконанням  службових  повноважень,  крім  випадків,  встановлених  

законом (ст. 26 Закону). 

               ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Заборона на розголошення 

інформації діє безстроково 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування несуть персональну відповідальність за розголошення 
інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків !!! 

 

Згідно із статтею 172 - 8 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення незаконне розголошення або використання в 

інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй 

відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених 

законом повноважень, тягне за собою накладення штрафу від ста 

до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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