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Шановний пане Богатир! 
 

 Міністерство фінансів України в межах компетенції розглянуло Ваш запит 
на інформацію, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів                      
від 16.03.2020 № 68/0/2-20 щодо надання інформації про співпрацю Мінфіну  з 
Міжнародним фондом «Відродження», громадськими організаціями «Центр 
Протидії Корупції», «Трансперенсі Інтернешнл Україна», «Центр  громадського 
моніторингу та досліджень», «CТЕЙТВОТЧ», «Центр економічної стратегії», 
«Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан», «Інститут законодавчих ідей», 
«Платформа Громадський Контроль», «Медійна ініціатива за права людини», 
«Антикорупційний штаб», «Фундація ДЕЮРЕ», «Рух Чесно» в період з 2014 року 
по кінець 2019 року та повідомляє. 
 Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» (далі – Закон) 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.  

Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право доступу 
до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на 
запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи). 
 Крім того, як зазначено у постанові Пленуму Вищого адміністративного 
суду України від 29.09.2016 № 10 визначальним для публічної інформації є те, що 
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вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та 
знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації. Якщо запит стосується інформації, яка міститься в кількох 
документах і може бути зібрана і надана зі значними інтелектуальними 
зусиллями (з проведенням додаткового змістовного аналізу), то така інформація 
не відповідає критеріям «відображеності та задокументованості» і не є 
публічною.  
 Враховуючи законодавчі норми, надання запитуваної інформації у 
розумінні статті 1 Закону не є можливим оскільки потребує аналізу та 
формування нового документу.  
 

 

 

Державний секретар Костянтин ВАЩЕНКО 
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