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Про надання інформації  
 

Мінекономіки на Ваш запит від 03.12.2019 щодо розміру заробітної плати 
працівників Міністерства, який надійшов листами Секретаріату Кабінету Міністрів 
України від 08.01.2020 № 49/0/5-20 та від 13.01.2020 № 273/0/2-20, повідомляє 
наступне. 

Розмір заробітної плати виплаченої працівникам Мінекономіки у вересні – 

листопаді 2019 року становить – 63 541,9 тис. грн., у тому числі: у вересні 
виплачено 845 працівникам у сумі 19 959,1 тис. грн.; у жовтні виплачено                
861 працівнику в сумі 24 184,6 тис. грн.; у листопаді виплачено 857 працівникам у 
сумі 19 398,2 тис. гривень. 

Також повідомляємо, що 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. 

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом 
(стаття 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації”). 

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону (частина 
друга статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”). 

Згідно із статтею 31 Закону України “Про оплату праці” відомості про оплату 
праці працівника надаються будь-яким органам чи особам лише у випадках, 
передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника. 

Разом з цим звертаємо увагу, що не належать до інформації з обмеженим 
доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону 
України “Про запобігання корупції” (далі – Закон) (частина шоста статті 6 Закону 
України “Про доступ до публічної інформації”).  

Відповідно до статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 
доходи, зокрема, у вигляді заробітної плати. Такі відомості включають дані про вид 
доходу, джерело доходу та його розмір. 

Карпенко О. В. 
 Foi+request-59187-
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Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
що формується та ведеться Національним агентством.  

Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства. 
(частина перша статті 47 Закону). 

Також повідомляємо, що декларації осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік подаються до 1 квітня 
2020 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства. 

Щодо заробітної плати Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства та його заступників надаємо інформацію про розмір заробітної плати 
нарахованої керівникам Мінекономіки за період роботи в Міністерстві з вересня по 
листопад 2019 року у розрізі, із зазначенням складових. 

 

Додатки: на 3 арк. у 1 прим.  
 

Виконувач обов’язків державного секретаря 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України                                         Олександр ЧЕРНИХ 

 
Крошка 200-47-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


