
  

 

 

Управління інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Право на доступ до інформації — гарантоване 

Конституцією України (стаття 34) 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію 

незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини 

подання запиту (ст. 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)  
 

 

Як подати запит  
     

                                             індивідуальний 
                                             

                                              колективний 
                                                                               

 

                                                усна 
                                            

                                           письмова 
                                                  

                                            на свій вибір 
 
 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

Для осіб з обмеженими фізичними можливостями запит оформляє 

відповідальна особа з питань запитів на інформацію (за потреби),  

обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надає 

копію запиту особі, яка його подала.  

  

Запит на інформацію 

Форма 



3 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Запитувачі інформації мають право у визначених спеціальних місцях для 

роботи запитувачів  працювати з документами чи їх копіями, а також 

робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати 

на будь-які носії інформації  (ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації»)  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запит може подаватись особисто до розпорядника інформації в робочий 

час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (Постанова 

КМУ від 25.11.2019 № 583 р. «Питання виконання ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації в Секретаріаті КМУ, центральних та місцевих 

органах виконавчої влади»)  

Строки 
отримання 

інформації 

5 робочих днів 

         20           

робочих днів 48 годин 

якщо запит стосується 

надання великого обсягу 

інформації або потребує 

пошуку інформації серед 

значної кількості даних 

якщо запит на інформацію 

стосується інформації, 

необхідної для захисту життя 

чи свободи особи, щодо стану 

довкілля, якості харчових 

продуктів і предметів побуту, 

аварій, катастроф, небезпечних 

природних явищ та інших 

надзвичайних подій, що 

сталися або можуть статись і 

загрожують безпеці громадян 

 

ЗАПИТ  має містити 

Ім'я (найменування) 

запитувача, поштову 

адресу або адресу 

електронної пошти, а 

також номер засобу 

зв'язку, якщо такий є 

Загальний опис інформації 

або вид, назву, реквізити чи 

зміст документа, щодо якого 

зроблено запит, якщо 

запитувачу це відомо 

 

   Підпис і дату за 

умови подання запиту 

в письмовій формі                          
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Може бути відмовлено 

у задоволенні запиту  
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Плата за надання 

інформації 

 

Безкоштовно Оплата 

здійснюється 

При наданні особі інформації 

про себе та інформації, що 

становить суспільний інтерес 

У разі якщо задоволення запиту на 

інформацію передбачає виготовлення 

копій документів обсягом більш як 10 

сторінок, запитувач зобов'язаний 

відшкодувати фактичні витрати на 

копіювання та друк 

особа, яка подала запит на 

інформацію, не оплатила 

передбачені законом фактичні 

витрати, пов'язані з 

копіюванням або друком 

 

інформація, що 

запитується, належить до 

категорії інформації з 

обмеженим 

доступом (службова, 

конфіденційна, таємна) 

 

розпорядник інформації не 

володіє і не зобов'язаний 

відповідно до його компетенції, 

передбаченої законодавством, 

володіти інформацією, щодо якої 

зроблено запит 

 

 

не дотримано вимог до запиту на 

інформацію, передбачених ч. 5 статті 19 

Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» 
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льних о 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Отримана відповідь запитувачем про те, що інформація може бути 

одержана із загальнодоступних джерел (посилання на офіційний сайт 

розпорядника) вважається неправомірною відповіддю і може бути 

оскаржена (ст. 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації») 

 

 

 

 
 

 

 Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 

здійснюється контроль за дотриманням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина та захист прав кожного на території України 

 

Телефон гарячої лінії Уповноваженого - 0 800 50 17 20 
  

до суду 

до вищого 

органу  

 

Оскарження рішення, 

дії чи бездіяльність  

розпорядника 

інформації 

 

до 

керівника 

розпоряд- 

ника 
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До структурних підрозділів Cумської обласної  

державної адміністрації запити можна подати 

1 Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

 

письмово за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 

40000; усно за адресою: майдан Незалежності, 2,  каб. 100  

(6 пов.); тел. (0542) 63-28-19; ф. (0542) 62-03-35; 

ел.пошта gue@sm.gov.ua  

2 Департамент фінансів 

 

письмово за адресою: майдан Незалежності, 3, м. Суми, 

40000; усно за адресою:  майдан Незалежності, 3, 

каб.201,227 (2 пов.); тел. (0542) 22-04-69; ф. (0542) 60-01-49; 

ел.пошта: sumy@minfin.gov.ua,  depfin@depfin.gov.ua 

3 Департамент соціального 

захисту населення 

 

письмово за адресою: пров. 9 Травня, 2 , м. Суми: 40000, 

усно за адресою: пров. 9 Травня, 2 ,каб. 7; тел./ф. (0542) 60-

02-08; ел. пошта mail@dszn.sm.gov.ua 

4 Департамент 

агропромислового розвитку 

 

письмово за адресою: вул. Першотравнева, 29, м. Суми, 

40009; усно за  адресою: вул. Першотравнева, 29 каб. 27; 

тел. (0542) 77-15-80; ф. (0542) 61-13-62, 77-15-75; 

ел.пошта  apk@sm.gov.ua  

5 Департамент екології та 

охорони природних ресурсів 

 

письмово за адресою: м. Суми, майдан 

Незалежності,2,  40000; усно за адресою: майдан 

Незалежності, 2, каб.61, (5 пов.);   тел.  (0542) 62-97-99;    

ф.(0542) 63-28-29; ел.пошта pek@sm.gov.ua 

6 Департамент освіти і науки 

 

письмово за адресою: вул. Прокоф’єва, 38, м. Суми, 40016; 

усно за адресою: вул. Прокоф’єва, 38, каб.32 (4 пов.); 

тел.(0542) 36-22-37;  ф.(0542) 36-10-97; ел.пошта 

osvita.zapyt@sm.gov.ua   

7 Департамент цивільного 

захисту населення 

 

письмово за адресою: вул. Шевченка, 9,  м. Суми,  40009; 

усно за адресою: вул. Шевченка,  каб.4 (1 пов.); тел. (0542) 

61-10-79, ф. 27-23-49; ел. пошта  uns@sm.gov.ua 

8 
Департамент житлово-

комунального господарства, 

енергоефективності та 

паливно-енергетичного 

комплексу 

 

письмово за адресою: пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000; 

усно за адресою: пл. Незалежності, 2, каб. 5; т. (0542) 61-10-

78; ел. пошта  gkh@sm.gov.ua 

 

9 Управління містобудування 

та архітектури  

 

письмово за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 

29, 40009; усно за адресою вул. Першотравнева, каб. 38 

(3 пов.); тел. (0542) 701-870; ел.пошта arhitektura@sm.gov.ua 

 

 

 

http://gue.sm.gov.ua/
http://gue.sm.gov.ua/
mailto:gue@sm.gov.ua
http://www.finansy.sm.gov.ua/index.php/uk/
mailto:sumy@minfin.gov.ua
mailto:depfin@depfin.gov.ua
http://www.soc-zahyst.sm.gov.ua/
http://www.soc-zahyst.sm.gov.ua/
mailto:mail@dszn.sm.gov.ua
http://www.apk.sm.gov.ua/
http://www.apk.sm.gov.ua/
mailto:apk@sm.gov.ua
http://www.pek.sm.gov.ua/index.php/uk/realizatsiya-zakonu-ukrajini-pro-ochishchennya-vladi
http://www.pek.sm.gov.ua/index.php/uk/realizatsiya-zakonu-ukrajini-pro-ochishchennya-vladi
mailto:pek@sm.gov.ua
http://www.osvita.sm.gov.ua/
mailto:osvita.zapyt@sm.gov.ua
http://www.uns.sm.gov.ua/
http://www.uns.sm.gov.ua/
mailto:uns@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://media.sm.gov.ua/
http://www.arhitektura.sm.gov.ua/
http://www.arhitektura.sm.gov.ua/
mailto:arhitektura@sm.gov.ua
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10 Управління взаємодії з 

правоохоронними органами 

та оборонної роботи 

 

письмово за адресою: пл. Незалежності, 2 , м. Суми, 40000; 

усно за адресою: пл. Незалежності, 2, каб. 39, тел. (0542) 70- 

13-52; ел. пошта prav-org3@sm.gov.ua 

11 Управління охорони здоров’я 

 
письмово за адресою: вул. Першотравнева 29, м. Суми, 

40009; усно за адресою: вул. Першотравнева, 29 

(безпосередньо в канцелярії  управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації); тел. (0542) 66-17-90, 

ф.60-02-40; ел. пошта  medycyna@sm.gov.ua  

12 Управління культури  

 

письмово за адресою: пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000; 

усно за адресою: пл. Незалежності, 2, каб. 141; тел.(0542) 

62-08-34; 63-13-44; ф. 63-13-44; ел. пошта kultura@sm.gov.ua  

13 Управління молоді та спорту 

 

письмово за адресою: вул. Першотравнева, 29, м. Суми, 

40009;   усно за адресою: вул. Першотравнева,   29, каб.64  

(4 пов.);  тел. (0542) 61-09-69; ф. (0542) 61-09-69; ел. пошта 

 sport@sm.gov.ua 

 

14 Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

 

письмово за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 

40000; усно за адресою: майдан Незалежності, 2,  каб. № 87, 

№ 81 (6 пов.); тел. (0542) 22-10-89; 63-13-21; ф. (0542) 62-

12-03; ел. пошта polit@sm.gov.ua,  info@sm.gov.ua 

15 Управління інфраструктури 

 

письмово за адресою: майдан Незалежності, 2, м.Суми, 

40000; усно за адресою: майдан Незалежності, 2,  каб. 94; 

тел./ф.(0542) 70-07-94; ел.пошта infra@sm.gov.ua 

16 Служба у справах дітей 

 

письмово за адресою: вул. Першотравнева, 29, м. Суми, 

40009; усно за адресою: вул. Першотравнева, 29, каб. 80 (5 

пов.), тел.(0542) 60-77-99; 60-77-22; ф. (0542) 60-77-22;  

ел. пошта sodassd@sm.gov.ua  

17 Відділ внутрішнього аудиту 

 

письмово за адресою: пл. Незалежності, 2 , м. Суми, 40000; 

усно за адресою: пл. Незалежності, 2,  каб. 92; тел.(0542) 70-

08-96; soda.vva@sm.gov.ua 

18 Державний архів Сумської 

області 

 

письмово за адресою: вул.Садова, 49, м.Суми, 40009; усно 

за   адресою: вул.Садова, 49, каб. 7; тел. (0542) 22-37-79, ф. 

(0542) 22-07-90; ел. пошта archive_sm@arch.gov.ua  

 

19 Управління капітального 

будівництва 

 

письмово за адресою: вул. Шишкарівська, 9, м. Суми 40000; 

усно за адресою: вул. Шишкарівська, 9 (безпосередньо в 

приймальні начальника); тел. (0542) 22-16-38; ф.(0542) 60-

80-80; ел. пошта kap-bud@sm.gov.ua 

20 Відділ промоції та туризму 

 

письмово за адресою: вул. Кузнечна, 2, м. Суми, 40000; усно 

за адресою: вул. Кузнечна, 2,  каб. 3; тел. (0542) 77-65-10; 

ел. пошта tourism@sm.gov.ua 

http://www.prav-org.sm.gov.ua/
http://www.prav-org.sm.gov.ua/
http://www.prav-org.sm.gov.ua/
mailto:prav-org3@sm.gov.ua
http://www.medycyna.sm.gov.ua/
mailto:medycyna@sm.gov.ua
http://kultura.sm.gov.ua/
mailto:kultura@sm.gov.ua
http://molod.sm.gov.ua/index.php/uk/
mailto:sport@sm.gov.ua
http://media.sm.gov.ua/
http://media.sm.gov.ua/
http://media.sm.gov.ua/
mailto:polit@sm.gov.ua
mailto:info@sm.gov.ua
http://sm.gov.ua/index.php/oda/97-upravlinnia-infrastruktury
mailto:infra@sm.gov.ua
http://www.dity.sm.gov.ua/
mailto:sodassd@sm.gov.ua
http://sm.gov.ua/index.php/oda/3975
mailto:soda.vva@sm.gov.ua
http://daso.archives.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://daso.archives.gov.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.kap-bud.sm.gov.ua/
http://www.kap-bud.sm.gov.ua/
mailto:kap-bud@sm.gov.ua
http://sm.gov.ua/index.php/oda/13309
mailto:tourism@sm.gov.ua


8 
 

 

До Сумської обласної державної адміністрації 

запит можна подати 

 

 

 

 

На електронну 

пошту 

офіційна електронна пошта для подання запитів 

zapyt@sm.gov.ua 

 

офіційна електронна пошта Сумської обласної 

державної адміністрації 

mail@sm.gov.ua 

Поштою 40000, майдан Незалежності, 2 м. Суми 

Усно 

За телефоном: (0542) 222276 

 

Особисто: каб. 88 

(40000, майдан Незалежності, 2 м.Суми) 

Факс (0542) 621203 

Інтерактивна форма 
(за посиланням) 

офіційний веб-сайт Сумської обласної державної 

адміністрації, веб-рубрика «Доступ до публічної інформації» 

 

http://sm.gov.ua/uk/component/contact/contact/3.html?layout=edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Закон України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на відносини у сфері 

звернень громадян, що регулюється спеціальним Законом України «Про  звернення громадян» 

 

 

mailto:zapyt@sm.gov.ua
mailto:mail@sm.gov.ua
http://sm.gov.ua/uk/component/contact/contact/3.html?layout=edit

