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Про надання інформації 

Державна фіскальна служба України розглянула Ваш запит, надісланий 
листом Міністерства фінансів України від 27.11.2015 № 31-20000-11/28-693/739 
(вх. № 2379/зпі від 02.12.2015), та повідомляє таке. 

1. Відомості щодо інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних систем Державної фіскальної служби України, в тому числі 
щодо інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» (далі - ІТС 
«Податковий блок»), надаються до Адміністрації Держспецзв'язку відповідно 
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2005 року № 688 
«Про затвердження Положення про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних 
та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також 
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління», за 
формою, визначеною Порядком формування й користування інформаційним 
фондом Реєстру інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, 
установ і організацій, що належать до сфери їх управління, затвердженого 
наказом Держспецзв'язку від 24.04.2007 № 72, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 14 травня 2007 року за № 500/13767. 

Інформація про ІТС «Податковий блок» надавалась Адміністрації 
Держспецзв'язку листом від 31.01.2014 № 2257/5/99-99-18-05-02-16 (додається). 

2. Проект Технічного завдання на створення комплексної системи захисту 
інформації в ІТС «Податковий блок» (далі - КСЗІ в ІТС «Податковий блок») 
надіслано на розгляд та погодження до Адміністрації Держспецзв'язку листом 
ДФС від 26.11.2015 № 1842/5/99-99-02-05-29/541дек відповідно до вимог 
Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом 
Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99, 



Зазначений лист відноситься до публічної інформації з обмеженим 
доступом, оскільки містить службову інформацію. 

Відповідно до статті 6 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-УІ 
«Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) до публічної інформації з 
обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна та 
службова інформація. 

Так, наказом ДФС України від 28.08.2014 року № 88 затверджено Перелік 
відомостей, які містять службову інформацію в органах ДФС. Зазначений наказ 
розміщено на єдиному веб-порталі ДФС в розділі «Публічна інформація». 

Згідно із статтею 23 Закону запитувач має право оскаржити рішення, дії 
чи бездіяльність розпорядників інформації, зокрема, до суду. Оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється 
відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

3. Заява про проведення первинної державної експертизи КСЗІ в 
ІТС «Податковий блок» буде направлена до Адміністрації Держспецзв'язку 
після введення КСЗІ в дію та оцінки захищеності інформації в ІТС «Податковий 
блок» за результатами попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ 
відповідно до вимог нормативних документів з питань технічного захисту 
інформації. 

Додатки: в електронному вигляді (лист_2257.рсії(35 КЬ), додатокПБ.хІз (63 КЬ). 
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