
 

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
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Національний банк

Голові ГО «УНКД» 

Андрію Роговському 

foi+request-101093-

xxxxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало запит на 

інформацію громадської організації «УНКД» від 17.03.2022 щодо надання 

офіційного коментаря стосовно поширення інформації про те, що PayРal 

дозволить виводити кошти українським користувачам на банківські рахунки та 

фотокопії всіх документів, які не представляють секретної інформації, про 

умови договору PayPal та повідомляє. 
Згідно із статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована 

будьякими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, 
встановлених законом. 

Частиною першою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію – 

це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні. 

При цьому у володінні Мінцифри відсутня інформація, про яку йдеться у 

запиті.
Водночас зазначаємо, що відповідно до статті 7 Закону України «Про 

Національний банк України» Національний банк виконує такі функції: 
монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує 

готівковий грошовий обіг; встановлює для банків правила проведення 

банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, 
коштів та майна; регулює діяльність платіжних систем та систем розрахунків в 
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Україні, визначає порядок і форми платежів, у тому числі між банками; визначає 

напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює та 

забезпечує безперервне, надійне та ефективне функціонування, розвиток 

створених ним платіжних, облікових систем, національної системи електронної 
дистанційної ідентифікації Національного банку (системи BankID 

Національного банку), встановлює умови взаємодії суб’єктів у цих системах, 
контролює створення платіжних інструментів, систем автоматизації банківської 
діяльності та засобів захисту банківської інформації; здійснює аналіз стану 

фінансової системи щодо фінансової стабільності; здійснює захист прав 

споживачів фінансових послуг, що надаються банками, а також іншими 

фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але 

мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та 

нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України.

Національний банк України за наявності ознак нестійкого фінансового 

стану банківської системи, виникнення обставин, що загрожують стабільності 
банківської та/або фінансової системи країни, має право визначати тимчасові 
особливості регулювання та нагляду за банками або іншими особами, які 
можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, у тому числі 
особливості підтримання ліквідності банків, застосування економічних 

нормативів, формування та використання резервів для відшкодування 

можливих втрат за активними операціями банків, запроваджувати обмеження 

на їх діяльність, у тому числі обмежувати або забороняти видачу коштів з 
поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних та юридичних осіб, а 

також обмежувати або тимчасово забороняти проведення валютних операцій на 

території України, зокрема операцій з вивезення, переказування і пересилання 

за межі України валютних цінностей (частина перша статті 7-1 Закону України 

«Про Національний банк України»).
Частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» визначено, що розпорядник інформації, який не володіє 

запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності 
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит 

належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. 
Враховуючи зазначене, надсилаємо запит громадської організації 

«УНКД» від 17.03.2022 для надання інформації в межах компетенції.
Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Державний секретар                                                                        Іван ТУРЧАК

Юлія Слободянюк  207 17 48


