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Міністерство цифрової трансформації України опрацювало запит Legal 

informatics - electronic edition від 18.05.2021 щодо надання інформації про 

документи Мінцифри, що підтверджують повноваження Ірини Крупко 

підписувати рахунки на оплату витрат на сканування документів за запитом на 

публічну інформацію 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. 

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. 

Пунктом 7 Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за запито на інформацію, розпорядником якої є 

Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого зазначеним 

наказом, передбачено, що фінансове управління виписує Рахунок для здійснення 
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оплати витрат на копіювання або друк документів для направлення в 

установлений законом строк запитувачу інформації. 

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. 

 

 

Державний  секретар                                                                   Іван ТУРЧАК 
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