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Державний центр зайнятості

На лист від 16.02.2021 (вх. № 396/0/2-21) щодо надання інформації відповідно до Закону 

України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) Державна служба статистики в 

межах повноважень повідомляє.
Відповідно до статті 12 Закону суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної 

інформації є, зокрема, запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без 
статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 13 Закону розпорядниками інформації визнаються 

суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють 

владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для 

виконання.
Тобто запити суб’єктів владних повноважень не можуть розглядатися за процедурою 

розгляду запитів згідно із Законом. У таких випадках застосовуються норми спеціальних законів 

та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність відповідних органів влади.
Ураховуючи те, що положення Закону не поширюються на відносини між суб’єктами 

владних повноважень та розпорядником стосовно отримання інформації, та згідно з пунктом 180 

Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах 

виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 

"Деякі питання документування управлінської діяльності", відповіді на листи від 29.01.2021 

(вх. № 243/0/2-21) та від 16.02.2021 (вх. № 396/0/2-21) будуть надані протягом 30 днів з моменту 

їхньої реєстрації в Держстаті.
Водночас повідомляємо, що запит від 16.02.2021 (вх. № 396/0/2-21) у частині щодо 

кількості зареєстрованих безробітних направлено для розгляду за належністю та надання 

відповіді запитувачу в межах повноважень до Державного центру зайнятості.

Додаток: файл "листНБУ_396.pdf" на другу адресу.
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