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Шановний пане Луценко! 

 

Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит на публічну 
інформацію від 26 жовтня 2020 року, що надійшов через сайт «Доступ до 
Правди», щодо надання штатного розпису Міністерства фінансів України 
станом на 01 жовтня 2020 року із зазначенням ПІБ працівників та повідомляє 
таке. 

Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 
інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, та 
інформації, що становить суспільний інтерес, визначає Закон України «Про 
доступ до публічної інформації» (далі – Закон).  

Відповідно до частини першої статті 19 Закону запит на інформацію – це 
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні.  

Згідно зі статтею 1 Закону 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 (частина перша статті 1 
Закону).  

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 Довідці про вивчення та узагальнення практики 
застосування адміністративними судами положень Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», доведеній до відома суддів апеляційних та окружних 
адміністративних судів постановою Пленуму Вищого адміністративного суду 
України від 30 вересня 2013 року № 11, визначальним для публічної інформації 
є те, що вона має бути заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, 
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отриманим або створеним лише суб’єктом владних повноважень у процесі 
виконання своїх обов’язків.  

Відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, типова 
форма штатного розпису установи затверджується Мінфіном.  

Водночас формою штатного розпису та формою типового штатного 
розпису, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 
2002 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 
року за № 86/6374 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 
листопада 2012 року № 1220), не передбачається зазначення ПІБ осіб, що 
працюють на посадах в установах.  

Враховуючи вищезазначене, надання інформації відповідно до Вашого 
запиту є можливим тільки у частині надання інформації щодо затвердженого 
штатного розпису Міністерства фінансів України. 

 

Додаток: в 1 прим. на 26 арк. 
 

З повагою 

 
Державний секретар Дмитро САМОНЕНКО 
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