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Міністерство фінансів України розглянуло запит на публічну інформацію                   

АО «Національна правова палата»  від 25.06.2020 року, що надійшов через сайт «Доступ до 
Правди» з проханням врахувати інформацію Міністерства юстиції України   та повідомляє. 

Згідно зі статтею 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.  

Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має містити 
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого 
зроблено запит, якщо запитувачу це відомо. 

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. 

Питання, порушене у запиті, за змістом не  відповідає вимогам до запиту на 
інформацію, містить по суті прохання  вчинити певні дії, тому не може бути розглянуте 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Враховуючи викладене, пропонуємо звертатися засобами поштового зв’язку за 
адресою: вул. Межигірська, 11,  м. Київ,  04071 або надіслати електронне звернення  на 
визначені електронні адреси: infomf@minfin.gov.ua – для юридичних осіб (лист 
 оформлюється на бланку та має містити  дату, номер і підпис), zvernennya@minfin.gov.ua –  

для електронних звернень громадян. Вимоги до електронного звернення за посиланням: 
https://mof.gov.ua/uk/zvernennja-gromadjan. 
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