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Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції опрацювало 
запити Пилипенка О.О. від 23.05.2022 на отримання публічної інформації щодо 
областей, в яких громадяни зареєструвались як тимчасово переміщені особи та 
кількість таких громадян по кожній області окремо та щодо кількості громадян з 
постійною реєстрацією у м. Бердянськ, які зареєструвались як тимчасово переміщені 
особи та переліку областей, в яких зареєструвались такі громадяни і їх кількість по 
кожній області окремо, що надійшли листом Секретаріату Кабінету Міністрів України 
від 27.05.2022 № 10001/0/2-22, та з урахуванням інформації, наданої листом 
державного підприємства «ДІЯ» (далі – ДП «ДІЯ») від 31.05.2022 № 6227/07-09,  
повідомляє.  

Мінцифри попередньо опрацьовано запити Пилипенка О.О. від 08.05.2022 з 
аналогічних питань, за результатами опрацювання яких надано відповіді листами від 
18.05.2022 № 1/10-9-333-2022 та від 23.05.2022 № 1/10-8-362-2022 (копії додаються).

Додатково зазначаємо, що умови створення, ведення та доступу до відомостей 
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб визначає Порядок 
створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про 
внутрішньо переміщених осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.09.2016 № 646 (далі – Порядок).

Так, відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку відповідальним за 
забезпечення формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 
переміщених осіб є Мінсоцполітики.

У пункті 3 Порядку визначено, що інформація до Єдиної інформаційної бази 
даних про внутрішньо переміщених осіб вноситься структурними підрозділами з 
питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 
держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) 
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рад в електронній формі на підставі поданої внутрішньо переміщеною особою заяви, 
форму якої затверджує Мінсоцполітики.

Згідно з пунктом 8 Порядку Мінсоцполітики забезпечує організацію контролю за 
доступом до бази даних і проводить аналіз внесеної до неї інформації про внутрішньо 
переміщених осіб.

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. 

Додатки: 1. лист Мінцифри від 18.05.2022 № 1/10-9-333-2022, на 3 арк. в 1 прим.;
                 2. лист Мінцифри від 23.05.2022 № 1/10-8-362-2022, на 3 арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра                         Олексій ВИСКУБ
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