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МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінцифри 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851 
 

 

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р.  

 

Legal informatics - electronic edition 

foi+request-86256- 

а290185с@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало запит Legal 

informatics - electronic edition від 06.05.2021 щодо надання штатного розпису Мінцифри 

на 2021 рік із заповненими та вакантними посадами та повідомляє. 

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.  

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) визначає 

порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить 

суспільний інтерес. 

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. 

Разом з тим, відповідно до частини першої статті 21 Закону інформація на запит 

надається безкоштовно.  

Водночас, задоволення Вашого запиту передбачає виготовлення копій 

документів обсягом 13 сторінок.  

Частиною другою статті 21 Закону визначено, що 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. 
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Згідно з вимогами частини третьої статті 21 цього Закону розмір фактичних 

витрат на копіювання та друк визначається відповідним розпорядником у межах 

граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету 

Міністрів України від 13.07.2011 № 740 (зі змінами)). 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінцифри, затверджено наказом 

Мінцифри від 11.02.2020 № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

19.03.2020 за № 287/34570. 

Порядком відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінцифри, 

затвердженим вищезгаданим наказом, відповідь на запит разом з Рахунком для 

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

надається запитувачу інформації разом з 10 безкоштовними сторінками (додаються).  

Враховуючи викладене, копії запитуваних документів, зокрема, копії інших 

сторінок штатного розпису та змін до нього буде надіслано на вказану Вами адресу 

після підтвердження факту оплати. 

Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом, додається.  

Разом з тим, надаємо список працівників Міністерства цифрової трансформації 

України. 

Додатково інформуємо, що відповідно до частини першої 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. 

 

Додаток: на 24 арк. в 1 прим. 

 

 

Державний секретар                                                                                  Іван ТУРЧАК 
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