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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-92094-

xxxxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua

Міністерство цифрової трансформації України за результатами розгляду 

запиту на отримання публічної інформації Legal informatics - electronic edition від 

07.09.2021 стосовно надання інформації про листування з правоохоронними 

органами (вхідні та вихідні листи після 02.07.2021) щодо підробки відповіді 
Мінцифри на адресу Міаттона Луки повідомляє, що Мінцифри листом від 

29.07.2021 № 1/06-5-8335 (копія додається) звернулося до Голосіївського 

управління поліції Головного управління поліції Національної поліції України з 
проханням проінформувати про стан розгляду матеріалів звернення Мінцифри 

від 31.05.2021 № 1/04-2-5888, яке було скеровано до зазначеного управління для 

розгляду та прийняття рішення слідчим у встановленому законодавством 

порядку, проте відповіді станом на 10.09.2021 до Мінцифри не надходило.
Разом з тим інформуємо, що слідчий, здійснюючи свої повноваження 

відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, є 

самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають 

на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові 
особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та 

процесуальні рішення слідчого (частина п’ята статті 40 Кримінального 

процесуального кодексу України).
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» (далі – Закон) 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. 
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Згідно з частиною першою статті 19 Закону запит на інформацію – це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні. 
Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 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.
Відповідно до частин першої, третьої статті 23 Закону 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 1 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра                                                             Олександр БОРНЯКОВ

Петро Слободкін Slobodkin@thedigital.gov.ua
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