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Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит на публічну
інформацію від 27.07.2020, що надійшов електронною поштою та повідомляє.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будьякими 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.
Отже, задоволення запиту не вимагає створення нової інформації та не
потребує 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 на інформацію
фактично є зверненням громадянина з проханням надати роз’яснення, тому не
може бути розглянутий в порядку Закону України «Про доступ до публічної
інформації». Звернення розглядаються згідно із Законом України «Про
звернення громадян».
Оскільки Закон України «Про доступ до публічної інформації» не
поширюється на відносини у сфері звернень громадян пропонуємо Вам
звернутися у порядку, визначеному Законом України «Про звернення
громадян».
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Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у
зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання
громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції,
заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути
підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному
зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку
заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку
з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні
електронного звернення не вимагається.
До Міністерства фінансів України Ви можете звернутися за допомогою
засобів поштового зв’язку за адресою: вул. Межигірська, 11, м. Київ, 04071 або
надіслати
електронне
звернення
на
електронну
адресу
zvernennya@minfin.gov.ua.
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