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Щодо надання інформації 
 

Державна служба фінансового моніторингу України розглянула Ваш 
запит від 12.06.2020 та повідомляє наступне. 

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

Державна служба фінансового моніторингу України здійснює свою 
діяльність відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» (далі - Закон) та Положення про Державну службу фінансового 
моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.07.2015 № 537. 

Так, Законом визначено, що Держфінмоніторинг є центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення, до основних завдань і функцій якого, відноситься збирання, 
оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації 
про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші 
фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у 
легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні 
тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.  

Отже, порушені у Вашому запиті від 12.06.2020 не відносяться до 
компетенції Держфінмоніторингу. 
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Водночас, відповідно до пункту 1 частини першої статті 18 Закону, 
державне регулювання у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, 
зокрема, щодо банків та філій іноземних банків, здійснюється Національним 
банком України. 

В свою чергу частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», передбачено, якщо 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. 

У зв’язку з зазначеним, Ваш запит листом від 15.06.2020                                  
№ 2054/320-06-1 направлено до Національного банку України з проханням 
поінформувати Вас про результати його розгляду. 

  

 

Перший заступник Голови                                                    Ігор ГАЄВСЬКИЙ 
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