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Шановний пане Пилипенко! 
 

Міністерство фінансів України розглянуло Ваші запити на інформацію            
від 07.12.2020, що надійшли через сайт «Доступ до Правди» стосовно надання 
інформації про результати перевірок комунального підприємства 
«Продюсерський центр «Аншлаг» Бердянської міської ради, та повідомляє. 

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.  

Статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – 

Закон)  визначено, що запит на інформацію – це прохання особи до 
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні.  

Відповідно до частини першої статті 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, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

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 
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знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації.  

Враховуючи зазначене, Міністерство фінансів України не володіє 
запитуваною інформацією, оскільки повноваження Мінфіну, визначені 
Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, не передбачають участі 
Міністерства фінансів України як центрального органу виконавчої влади у 
здійсненні перевірок комунальних підприємств. 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту 
у випадку, якщо розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний 
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти 
інформацією, щодо якої зроблено запит.  
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