Види відповідальності за порушення Закону України
«Про доступ до публічної інформації»
Дисциплінарна відповідальність державних службовців полягає в їх обов’язку відповісти за вчинене
ними порушення трудової дисципліни і зазнати дисциплінарних стягнень.
Правовою підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності є вчинення дисциплінарного
проступку. Відповідно до ст.14 Закону України «Про державну службу»дисциплінарні стягнення
застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових
обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням
державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або
дискредитує
державний
орган,
у
якому
він
працює.
До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю
України (догана і звільнення), можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
а) попередження
про
неповну
службову
відповідність;
б ) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
Невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної
матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи
об’єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання
повноважень
за
посадою
із
збереженням
заробітної
плати.
Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу
службового розслідування. Службове розслідування проводиться у строк до двох місяців у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Якщо правомірність рішення про відсторонення
державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами
службового
розслідування,
це
рішення
скасовується.
Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше
одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може
бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку (стаття 148 Кодексу законів про
працю).
Адміністративна відповідальність державного службовця полягає в обов’язку відповідати за
вчинення адміністративного правопорушення та понести адміністративне стягнення. Державний
службовець може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення
(недотримання) Закону, якщо (1) він вчинив діяння (дію або бездіяльність), яке передбачене
статтями Кодексу про адміністративні правопорушення, і якщо при цьому (2) він порушив правила,
забезпечення яких входить до його службових обов’язків. Кодекс про адміністративні
правопорушення містить наступні статті, що стосуватимуться державних службовців, які
порушують
Закон.
Стаття 212-3. Порушення права на інформацію «Частина 1. Неправомірна відмова в наданні
інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає
дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної
особи відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян» та «Про доступ
до судових рішень», – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятнадцяти до
двадцяти
п’яти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян.
Стаття 53-2 чинного Кодексу про адміністративні правопорушення «Перекручення або
приховування даних державного земельного кадастру». «Перекручення даних державного
земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість
земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду – тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної
інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки
утворення відходів та поводження з ними. «Приховування, перекручення або відмова від надання
повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх
об’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні
скиди та відповідні наслідки, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до
п’яти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян».
Стаття 91-4. «Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації».«Відмова від
надання чи несвоєчасне надання за запитами повної та достовірної екологічної інформації,
передбаченої законодавством, – тягне за собою накладення штрафу на службових та посадових
осіб
від
трьох
до
десяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян».

Стаття 212-2. «Порушення законодавства про державну таємницю». «Порушення законодавства
про
державну
таємницю,
а
саме:
засекречування інформаціїпро стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту; про
аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть
статися та загрожують безпеці громадян; про стан здоров’я населення, його життєвий рівень,
включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також
про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти та культури населення; про
факти порушень прав і свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб; іншої інформації, яка відповідно до законів
та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не може
бути
засекречена;
безпідставне
засекречування
інформації;
надання грифа секретності матеріальним носіям конфіденційної або іншої таємної інформації, яка
не становить державної таємниці, або ненадання грифа секретності матеріальним носіям
інформації, що становить державну таємницю, а також безпідставне скасування чи зниження
грифа
секретності
матеріальних
носіїв
секретної
інформації.»
Державні службовці підлягають адміністративній відповідальності за недодержання лише тих
правил, забезпечення виконання яких належить до їх службових обов’язків. Особою, винною у
вчиненні правопорушення, може бути не обов’язково відповідальна особа з питань запитів на
інформацію чи керівник структурного підрозділу, а інші, зокрема підлеглі їм особи. В такому
випадку, вони можуть нести відповідальність не стільки за порушення певних правил, скільки за
неналежне здійснення своїх повноважень по організації роботи із запитами, якщо воно дійсно було
неналежним. Забезпечення доступу до інформації входить до кола службових обов’язків всього
ієрархічного ланцюжка посадових осіб органу. Це означає, що до адміністративної відповідальності
за їх недодержання може бути притягнуто декілька посадових осіб, з врахуванням характеру і
ступеня
вини
кожного
з
них.
Відповідно до статті 40 КпАП, якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення
заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то суд під час
вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право
одночасно
вирішити
питання
про
відшкодування
винним
майнової
шкоди.
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення
правопорушення, а при триваючому правопорушенні – три місяці з дня його виявлення (ст.38
КпАП).
Кримінальна відповідальність державного службовця наступає за вчинення злочину, тобто
діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України. Зокрема, він передбачає відповідальність
за приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність
населення.
Стаття 238 Кримінального кодексу України «Приховування або перекручення відомостей про
екологічний
стан
або
захворюваність
населення».
1. Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому
числі радіаційний, стан, який пов’язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного
повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров’я
людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах із
підвищеною екологічною небезпекою – караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної
ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, – караються обмеженням
волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без
такого.
Якщо державний службовець порушив Закон, свої посадові обов’язки і це завдало істотної
шкоди охоронюваним законом правам (свободам) та інтересам окремих фізичних чи юридичних
осіб або державним чи громадським інтересам, він також може бути притягнутий до кримінальної
відповідальності за статтями 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 365
(Перевищення влади або службових повноважень), 366 (Службове підроблення), 367 (Службова
недбалість) Кримінального кодексу України. Істотною шкодою, якщо вона полягає у заподіянні
матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Шкода нематеріального характеру може полягати і
порушенні політичних, трудових, житлових та інших прав громадян, порушення громадського
порядку, створення умов, що перешкоджають юридичним особам здійснювати свої функції.
Наприклад, ненадання публічної інформації з метою приховати вчинений злочин.

Не виключається притягнення державного службовця до декількох видів відповідальності.
Наприклад, дії (бездіяльність), що містить ознаки адміністративного правопорушення, як правило, є
і дисциплінарним проступком, оскільки неналежно виконуються службові обов’язки. В той же час
вони
можуть
завдати
матеріальної
чи
моральної
шкоди.
А отже, особу можна притягнути до адміністративної (в межах накладення стягнення суд зобов’язує
відшкодовувати шкоду) та дисциплінарної відповідальності. Не застосовується одночасно тільки
кримінальна й адміністративна відповідальність.

