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Шановний пане Валерію! 
 

 Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит на інформацію         
від 03.02.2021, що надійшов через сайт «Доступ до Правди» щодо незгоди з 
результатами розгляду Управлінням освіти Подільської райдержадміністрації 
Вашого запиту на інформацію, та повідомляє. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі – Закон) 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.  

Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію 
має містити  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст 
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо. 

Питання, порушене у Вашому запиті від 03.02.2021, за змістом не 
відповідає вимогам до запиту на інформацію, містить по суті прохання вчинити 
певні дії, тому не може бути розглянуте відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації». Звернення розглядаються згідно із Законом 
України «Про звернення громадян». 

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 
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з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні 
електронного звернення не вимагається.   

Додатково повідомляємо, що 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 контролю за дотриманням Управлінням освіти Подільської 
райдержадміністрації законодавства про доступ до публічної інформації. 

Контроль за дотриманням вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини. 
Уповноважені особи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини мають право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – Кодекс). 

Відповідно статті 212-3 Кодексу порушення Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», а саме: необґрунтоване віднесення інформації до 

інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на 

інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної 
інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти 

п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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