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Пане Андрію! 

 

Міністерство цифрової трансформації України в межах повноважень 

опрацювало Ваш запит на інформацію від 10.05.2021 про надання копії 

документів, а саме: останньої версії кошторису по видатках виділеного бюджету 

на це розпорядження в розмірі 42 мільйони грн Державного комітету 

інформатизації України та Державний комітет України з питань науки, 

інновацій та інформатизації; поіменного списку всіх державних службовців, 

чиновників, методологів, експертів і підрядників, які були причетні до 

складання кошторису; список кінцевих бенефіціарів даної кошторису, 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. 

Частиною першою статті 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.  

Згідно зі статтею 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. Публічна інформація є 

відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 14 Закону розпорядники 

інформації зобов'язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну 
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інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність 

наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію. 

Однак, з Вашого запиту не можливо визначити, який саме документ і за 

який період Ви хочете отримати, що унеможливлює надання достовірної, точної 

та повної інформації на Ваш запит. 

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону запит на інформацію має 

містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, 

щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо. 

Враховуючи вищевикладене пропонуємо направити запит на інформацію 

із уточненим описом інформації, яку Ви бажаєте отримати. 

Відповідно до частини першої статті 23 Закону рішення, дії чи 

бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 

розпорядника, вищого органу або суду. 

 

 

З повагою 

 

Державний секретар              Іван ТУРЧАК 

 
 

 

 


