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Міністерство юстиції України розглянуло скаргу 

STOP CORRUPTION 2020 від 29.10.2020, надіслану листом Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 03.11.2020 № 36889/0/2-20, зареєстровану            

в Мін’юсті 04.11.2020 за № 16317-4-20 (далі – скарга-запит від 29.10.2020)        

та повідомляє таке.
Мін’юстом листом від 22.10.2020 № 47239/ПІ-ЮР-904-20/16.2.2 надано 

відповідь STOP CORRUPTION 2020 на запит на отримання 

публічної інформації від 19.10.2020, зареєстрований у Мін’юсті 19.10.2020 

за № ПІ-ЮР-904-20, щодо надання відомостей про нарахування заробітної 
плати за вересень 2020 року державним службовцям та іншим працівникам 

центрального апарату Міністерства та іншої інформації стосовно заробітної 
плати у форматі таблиці Excel без додавання в архів і стиснення.

Щодо скарги-запиту від 29.10.2020 зазначаємо, що відповідно до частини 

другої статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», у разі 
якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій 

документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний 

відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Згідно з пунктом 4 Порядку відшкодування фактичних витрат на 

копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, 
затвердженого наказом Мін’юсту від 06.02.2020 № 464/5, зареєстрованим у 

Мін’юсті 07.02.2020 за № 148/34431, задоволення запиту на інформацію, який 

передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, 
здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на 

копіювання або друк.
Враховуючи викладене, для отримання копій відомостей про нарахування 

заробітної плати державним службовцям та іншим працівникам центрального 

апарату Міністерства за вересень 2020 року Мін’юстом листом від 24.11.2020 

№ 52196/ПІ-ЮР-936-20/16.2.2 на електронну адресу STOP CORRUPTION 2020: 
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foi+request-77212-4bb9fbb3@dostup.pravda.com.ua надіслано рахунок для 

здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію (далі – рахунок) (копія рахунка додається).
Водночас звертаємо увагу, що станом на 01.12.2020 Мін’юстом не 

отримано оплату витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію, на підставі надісланого рахунка.
Також надсилаємо лист Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України від 11.11.2020 № 3860/23/5 до листа Секретаріату Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2020 № 36889/0/2-20.

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.      

Державний секретар                                                             Олена БОГАЧОВА

Наталія Пазюк  271 16 30

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.
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