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Міністерство цифрової трансформації України опрацювало запит Legal 

informatics - electronic edition від 27.04.2021 щодо надання інформації про 

результати службового розслідування за фактом нападу службовими особами 

ДП «Дія» на журналіста, вказаного у запиті, в КВЦ «Парковий» (копії 

розпорядчих документів, П.І.Б. винних у скоєнні злочину, як покарані) та 

повідомляє. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

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. 

Відповідно до частини другої 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 62 Основного Закону України передбачено, що особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 

обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою 

невинуватість у вчиненні злочину. 

З метою перевірки інформації, розміщеної у соціальній мережі Фейсбук, 

щодо неетичної поведінки працівників державного підприємства «ДІЯ» та 
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вивчення обставин конфлікту наказом Міністерства цифрової трансформації 

України від 05.04.2021 № 46 (додається) було утворено комісію. Наказом 

Мінцифри від 14 квітня 2021 року № 51 «Про продовження роботи комісії» 

(додається) з метою забезпечення додаткової перевірки і вивчення відповідних 

обставин роботу комісії продовжено до 23 квітня 2021 року. 

Згідно зі статтею 1471 Кодексу законів про працю України дисциплінарні 

стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу 

(обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. 

Пунктом 7.8 Статуту державного підприємства «ДІЯ», затвердженого 

наказом Міністерства цифрової трансформації України від 03.12.2019 № 14 (у 

редакції наказу Міністерства цифрової трансформації від 09.10.2020 № 151), 

передбачено, що Генеральний директор Підприємства, зокрема, застосовує 

заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства, 

несе відповідальність за додержання трудової дисципліни і вимог законодавства. 

За результатами роботи Комісії з перевірки інформації, розміщеної у 

соціальній мережі Фейсбук, щодо неетичної поведінки працівників державного 

підприємства «ДІЯ» рекомендовано керівнику вказаного державного 

підприємства розглянути питання про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності відповідних працівників, а також провести роз’яснення для 

колективу ДП «ДІЯ» щодо етичної поведінки працівників та недопущення 

подібних випадків у майбутньому. 

Відповідно до частин першої, третьої статті 23 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 

інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 

або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 

суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 

України. 

 

Додаток: на 3 арк. в 1 прим. 
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