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Про розгляд запиту 

 
Шановний пане Лучний! 

 
Міністерство фінансів України на Ваш запит від 09.06.2020 б/н щодо 

надання окремої інформації повідомляє. 
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

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.  

Зазначений Закон 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 вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та 
знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації. 

Водночас повідомляємо, що за змістом Ваш запит фактично є зверненням 
з проханням надання інформації, що потребує формування нового документа, 
та не може бути розглянутий в порядку Закону України «Про доступ до 
публічної інформації». 

Частиною другою статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» встановлено, що регулювання питань 
методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 
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центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-

правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності. 

Формування та реалізація Міністерством фінансів державної політики у 
сфері бухгалтерського обліку забезпечується Департаментом методології 
бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності.  

Департаментом методології бухгалтерського обліку та нормативного 
забезпечення аудиторської діяльності з метою гармонізації методологічних 
засад бухгалтерського обліку в державному секторі та інших секторах 
економіки розроблено проекти наказів «Про внесення змін до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 
121 «Основні засоби» та «Про внесення змін до Методичних рекомендацій з 
бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору» в 
частині встановлення вартісного критерію для визнання основних засобів у 
розмірі 20000 грн. 

Зазначені проекти наказів Міністерства фінансів відповідно до вимог 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднено на 
офіційному вебсайті Міністерства фінансів України за адресою: 
https://mof.gov.ua/uk у рубриці «Законодавство/Проєкти нормативно-правових 
актів/ Проєкти нормативно-правових актів у 2020 р.».  

Водночас повідомляємо, що проекти наказів готуються до затвердження з 
дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
Указу Президента України від 03.10.1992 № 493/92 «Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 

наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 «Про 
вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів в 
органах юстиції та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів».   
 

З повагою 

 

 

Заступник Міністра                                                             Світлана ВОРОБЕЙ 
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