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Щодо надання інформації

У Міністерстві юстиції України перебуває на розгляді Ваш запит на інформацію 

від 29.04.2020, який надійшов листом Секретаріату Кабінету Міністрів України 

від 07.05.2020 № 15249/0/2-20.

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.

Згідно із статтею 20 Закону 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 огляду на наведене 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.
Крім того, частиною третьою статті 22 Закону 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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