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Шановний пане Олександре! 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України розглянуло Ваш запит на отримання публічної інформації            

від 26.08.2020 (вх. № ЗІ-1123-20) та повідомляє. 

Відповідно до статті 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. 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 2 Закону України          

від 23.07.2020 № 889-VIII “Про державну службу” державною мовою є 

українська мова, якій Конституцією України надано статус мови офіційного 
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спілкування посадових осіб державних органів та органів місцевого 

самоврядування під час виконання посадових обов’язків, а також мови 

діловодства і документації цих органів та посадових осіб.  

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 

“Деякі питання документування управлінської діяльності” (зі змінами) 

центральні органи виконавчої влади здійснюють діловодство державною 

мовою.  

Крім того, відповідно до пункту 22 наказу Мінекономіки від 01.08.2017          

№ 1150 “Про затвердження Інструкції з діловодства в Мінекономрозвитку” (зі 

змінами) Міністерство здійснює діловодство державною мовою. Документи 

складаються державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством 

про мови в Україні.  

Накази Мінекономіки складаються та оприлюднюються на офіційному 

сайті Міністерства державною мовою в установленому законодавством 

порядку. Посилання на сайт надаємо: 

https://me.gov.ua/Ascod/List?lang=uk-UA&id=d6a26174-d0fd-406b-9c30-

7a4043f04eb5&tag=SistemaOblikuPublichnoiInformatsii.  

 

 

Державний секретар Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та  
сільського господарства України                                 Костянтин МАР’ЄВИЧ 
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