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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

Міністерство інфраструктури 
України

Олександру ШУЛЬЦУ
foi+request-92521-
baf07384@dostup.pravda.com.ua

Міністерство цифрової трансформації України за результатами розгляду 
запиту на отримання публічної інформації громадянина Шульца О. від 
15.09.2021 щодо відповідального за цифрову трансформацію 
АТ «Укрзалізниця» в межах компетенції повідомляє, що не володіє інформацією 
з порушеного питання.

Разом з тим повідомляємо, що 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. Публічна 
інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Згідно з частиною першою статті 19 Закону запит на інформацію – це 
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні.

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.
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Згідно із абзацом другим пункту 1 Положення про Міністерство цифрової 
трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2019 року № 856, Мінцифри є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 
державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової 
економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та 
електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у 
сфері впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових 
навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку 
національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, 
розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та 
телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних 
та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та 
електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії.

Водночас головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у 
сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту є 
Мінінфраструктури; відповідно до покладених на нього завдань затверджує 
тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і 
пов’язані з ним послуги та на перевезення залізничним транспортом вантажів 
транзитом через територію України, затверджує правила перевезення пасажирів, 
багажу, вантажобагажу і вантажу, а також тварин, птиці та інших вантажів, що 
підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, залізничним 
транспортом (абзац другий пункту 1, підпункти 33, 37 пункту 4 Положення про 
Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.06.2015 № 460).

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 
№ 365-р «Деякі питання цифрової трансформації» схвалено пріоритетні напрями 
та завдання (проекти) цифрової трансформації на період до 2023 року, одним з 
яких визначено запровадження електронних послуг, пов’язаних з різними 
видами транспорту. При цьому відповідальними за виконання вказаного проекту 
визначено Мінінфраструктури та Укртрансбезпеку. 

Згідно із частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною 
інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має 
бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному 
розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі 
відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання 
запиту належним розпорядником.

Враховуючи викладене направляємо зазначений запит за належністю для 
його розгляду та надання відповіді у визначений законодавством строк до 
Міністерства інфраструктури України. 

Відповідно до частин першої, третьої статті 23 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
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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 2 арк. в 1 прим. на першу адресу.

Заступник Міністра    Олександр БОРНЯКОВ

Іван Затварський zatvarskyi@thedigital.gov.ua
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