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Міністерство цифрової трансформації України опрацювало запит на
інформацію Legal informatics – electronic edition від 27.05.2021 щодо надання
розпорядчих документи Міністерства, які встановлюють право використовувати
круглу печатку Мінцифри з надписом «ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ» для фінансових
документів, 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» 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 зазначеного Закону публічна
інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будьяких 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.
Статтею 1 Закону України «Про інформацію» визначено, що суб'єктом
владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування,
інший суб’єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до
законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.
Отже, визначальним для публічної інформації у розумінні Закону України
«Про доступ до публічної інформації» є те, що вона заздалегідь зафіксована будьякими засобами та на будь-яких носіях та знаходилась у володінні суб’єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
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Тобто, вказаний Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка
вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати певну інформацію.
Зі змісту Вашого запиту на інформацію вбачається, що відповідь на
порушене в ньому питання потребує створення інформації.
Відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших
центральних та місцевих органах виконавчої влади пост від 17.01.2018 № 55 «Деякі
питання документування управлінської діяльності», на документах, що
засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрачання
коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис посадової
(відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою установи. Перелік інших
документів, підписи на яких необхідно скріплювати гербовою печаткою,
визначається установою на підставі нормативно-правових актів та примірного
переліку документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою (додаток
3). Відбиток печатки, на якій зазначено найменування установи або її структурного
підрозділу (без зображення герба) у разі потреби ставиться на копіях документів
та на розмножених примірниках розпорядчих документів.
Наказом Мінцифри від 22.06.2020 № 96 затверджено Примірний перелік
документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою у разі їх створення
у паперовій формі або засвідчуються електронною печаткою Міністерства у разі їх
створення в електронній формі.
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» визначено, що первинний документ – документ, який містить відомості
про господарську операцію.
Рахунок за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного
документа.
Законодавством не передбачено затвердження переліку документів, на
якому може проставлятись відбиток печатки, на якій зазначено найменування
установи або її структурного підрозділу (без зображення герба).
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.
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