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Про розгляд запиту 

Державна фіскальна служба України розглянула запит на отримання 

публічної інформації від 01.08.2016 б/н (вх. №1976/зпі від 01.08.2016) щодо 

застосованих до працівників ДФС дисциплінарних стягнень за 2015 рік і 

перше півріччя 2016 року та повідомляє таке. 

Статтями 6 та 19 Конституції України передбачено, що органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у 

встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи діють у межах повноважень та спосіб, визначені Конституцією та 

законами України. 

Відповідно до статті 19 Закону України від 13 січня 2011 року 

№2939 -VI „Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), запит на 

інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати 

публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Згідно зі статтею 1 Закону публічна інформація - це відображена та 

задокументована будь-якими 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. 
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Враховуючи викладене, надаємо наявну інформацію у розумінні 

статті 1 Закону з питань, зазначених у запиті. 

Чинними нормативно - правовими актами та розпорядчими 

документами ДФС не передбачено ведення окремого журналу реєстрації 

(обліку) дисциплінарних стягнень. 

Станом на сьогодні в ДФС здійснюється реєстрація та облік наказів про 

накладення дисциплінарних стягнень, що не містять доручень чи 

контрольних завдань. 

У базі обліку зареєстровано наказів про застосування, зняття 

дисциплінарних стягнень та закриття дисциплінарного провадження у: 

I кварталі 2015 року - 25; 

II кварталі 2015 року - 38; 

III кварталі 2015 року - 46; 

IV кварталі 2015 року - 61; 

I кварталі 2016 року - 5 1 ; 

II кварталі 2016 року - 33. 

Згідно із статтею 23 Закону запитувач має право оскаржити рішення, 

дії чи бездіяльність розпорядників інформації, зокрема до суду. Оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється 

відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 
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