
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, 

themis@minjust.gov.ua,

Web: http://www.minjust.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Щодо надання інформації

У Міністерстві юстиції України перебуває на розгляді Ваш запит на 

інформацію від 29.04.2020.

Відповідно до 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.
Статтею 20 Закону визначено, що розпорядник інформації має надати 

відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня 

отримання запиту.
При цьому, у разі якщо запит стосується надання великого обсягу 

інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, 
розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих 

днів з обґрунтуванням такого продовження. 
З урахуванням зазначеного та відповідно до частини четвертої статті 20 

Закону у зв’язку з пошуком запитуваної Вами інформації серед значної 
кількості даних відповідь Вам буде надано протягом 20 робочих днів.

Стосовно надання Вам копій завдань і ключових показників 

результативності, ефективності та якості службової діяльності заступників 

голови підпорядкованого центрального органу виконавчої влади, які займають 

посади державної служби категорії «А», звітів про їх виконання та висновків 

щодо оцінювання результатів службової діяльності зазначаємо.
Згідно з пунктом 1 Положення про Державну архівну службу України                         

(далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
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від 21.10.2015 № 870 (із змінами), Державна архівна служба України 

(Укрдержархів) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

юстиції України.
Відповідно до пункту 12 Положення Голова Укрдержархіву має 

заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та 

звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до 

законодавства про державну службу.
Пунктом 19 Типового порядку проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (із змінами), 
визначено, що завдання і ключові показники державному службовцю, який 

займає посаду державної служби категорії «А», на відповідний рік 

визначаються зокрема, керівником центрального органу виконавчої влади – для 

своїх заступників.
Таким чином, завдання і ключові показники результативності, 

ефективності та якості службової діяльності для своїх заступників визначає 

Голова Укрдержархіву.
Частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» передбачено, що розпорядник інформації, який не володіє 

запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності 
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит 

належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.                 
У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня 

отримання запиту належним розпорядником.
Враховуючи зазначене, Ваш запит на отримання інформації в частині 

надання копій завдань і ключових показників результативності, ефективності та 

якості службової діяльності, звітів про їх виконання, висновків щодо 

оцінювання результатів службової діяльності стосовно заступників Голови 

Державної архівної служби України надіслано для розгляду за належністю до 

Укрдержархіву. 
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