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Про надання інформації

Шановний пане Олександре!

Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит на інформацію від 

16.05.2022 б/н щодо надання інформації про розмір заробітної плати працівників 

Мінфіну та повідомляє. 
Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України. 

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64 

від 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022  № 2102-IX, на 

підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 

24.02.2022 строком на 30 діб, у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації проти України.

Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану 

в Україні» № 133 від 14.03.2022 та № 259 від 18.04.2022 продовжено строк дії 
воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб та 

з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 строком на 30 діб, у зв’язку з триваючою 

широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

Частиною 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

передбачено відстрочку в задоволенні запиту на інформацію в разі, якщо 

запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим 

Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Торгово-

mailto:xxxxxx@xxxxxx.xxx.xx


промислова палата України листом від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 засвідчила 

форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію 

Російської Федерації проти України.
Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» обмеження доступу до інформації здійснюється при дотриманні 
сукупності таких вимог: виключно в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 
одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 
правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим 

інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний 

інтерес в її отриманні. 
Через військову агресію російської держави проти України публічна 

інформація щодо діяльності органів державної влади, їхніх працівників може 

становити загрозу їх життю та здоров’ю, спричиняти злочини та бути загрозою 

національній безпеці, а тому підлягає обмеженню в силу згаданих вимог закону. 

З огляду на зазначене Міністерством фінансів України з 25 лютого 2022 

тимчасово призупинено надання відповідей на звернення підприємств, установ та 

організацій, звернення громадян та запити на публічну інформацію, що не 

стосуються воєнного стану, військової діяльності, надання медичної допомоги, 

евакуації населення тощо.

Одночасно повідомляємо, що виплата заробітної плати працівникам 

Мінфіну проводиться без затримок. 

Умови оплати праці міністрів та їх заступників визначено постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 «Про умови оплати праці 
посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, 
на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу». 

Оплата праці державним службовцям, що продовжують виконувати 

службові обов’язки здійснюється відповідно до Закону України «Про державну 

службу», постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів», інших актів законодавства з питань державної 
служби.

У разі оголошення простою з урахуванням статті 113 КЗпП України, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року 

№ 22 керівник може самостійно визначати розмір оплати часу простою 

працівників, але не нижче від двох третин посадового окладу. 

З повагою

Державний секретар                                                             Дмитро САМОНЕНКО
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