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Щодо надання інформації 
 

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув запит 
Щербатої Наталії Михайлівни від 26.05.2020 (далі – Запит), отриманий від 
Секретаріату Кабінету Міністрів України (вих. №17988/0/2-20 від 01.06.2020) та 
щодо порушених у Запиті питань повідомляє таке. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Національний банк України (далі – Національний банк) згідно зі статтею 2 
Закону України “Про Національний банк України” є центральним банком 
України, особливим центральним органом державного управління, юридичний 
статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого 
визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами 
України. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

(далі – Закон про доступ) 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. 

Керуючись частиною першою статті 19 Закону про доступ запит на 
інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні. 
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Щодо надання інформації про розмір граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку за період 2017-2020 роки повідомляємо, що 
відповідно до законодавства України Національний банк України не є 
розпорядником цієї інформації в розумінні статті 19 Закону про доступ. 

 Одночасно зазначаємо, що інформація про процентні ставки 
Європейського центрального банку публікується на веб-сайті Європейського 
центрального банку за адресою: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/h 

tml/index.en.html. 

Стосовно надання усіх змін до законодавства, які ініціювались владою 
України з метою приведення законодавства у відповідність до Конвенції про  
захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та практики її 
застосування в частині нарахування та стягнення відсотків при простроченні 
виконання судового рішення, повідомлення усіх джерел щодо приведення 
законодавства України у відповідність до Конвенції та застосування Конвенції 
звертаємо увагу на наступне.  

Згідно зі статтею 75 Конституції України  єдиним органом законодавчої 
влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. 

Керуючись статтею 93 Конституції України та статтею 89 Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради України» право законодавчої ініціативи у 
Верховній Раді належить Президенту України, народним депутатам, Кабінету 
Міністрів України. 

З огляду на вищезазначені норми чинного законодавства, Національний 

банк не має права законодавчої ініціативи і тому не є розпорядником 
запитуваної інформації згідно з нормами статті 19 Закону про доступ. Тому, 
зважаючи на наведене, Національний банк не може надати інформацію та 
документи, що вимагаються Запитом. 
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