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МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Мінцифри

ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-39 E-mail: tkach@thedigital.gov.ua

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р. 

Андрію Роговському 
foi+request-93934-
2bffb0f0@dostup.pravda.com.ua

Директоратом розвитку електронних послуг Міністерства цифрової 
трансформації України опрацьовано Ваш запит на інформацію від 15 листопада 
2021 року щодо надання інформації про всі канали отримання електронних 
публічних послуг, та в межах компетенції повідомляється наступне.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, 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. 

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.

У зв’язку з зазначеним повідомляємо, що Мінцифри, відповідно до 
покладених на нього законодавством завдань та повноважень, не веде облік 
каналів (джерел) отримання електронних публічних послуг.

Разом з цим повідомляємо, що відповідно до підпункту 3 пункту 4 
Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856, Мінцифри 
здійснює заходи щодо створення та забезпечення функціонування, зокрема, 
єдиного державного веб-порталу електронних послуг та національного реєстру 
електронних інформаційних ресурсів.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 Положення про Єдиний державний 
вебпортал електронних послуг (далі – Портал Дія), затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 Портал Дія виконує такі 
основні завдання як, зокрема, надання електронних послуг (в тому числі 
адміністративних та інших публічних послуг) з отриманням та використанням у 
разі потреби інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, 
яка необхідна для надання таких послуг.
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Відповідно до визначення, передбаченого пунктом другим частини першої 
статті 1 Закону України «Про особливості надання публічних (електронних 
публічних) послуг», електронна публічна послуга - послуга, що надається 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у 
тому числі адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка 
надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на підставі 
заяви (звернення, запиту), поданої в електронній формі з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням 
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг), або без подання такої 
заяви (звернення, запиту). 

Звертаємо увагу, що з переліком електронних послуг, які надаються з 
використанням Порталу Дія можна ознайомитись за офіційною адресою Порталу 
Дія - diia.gov.ua. 

Також з переліком інформаційно-телекомунікаційних систем можна 
ознайомитись на сайті Національного реєстру електронних інформаційних 
ресурсів за адресою - https://e-resources.gov.ua/#/Catalog.

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.   

В.о. директора Директорату
розвитку електронних послуг     Зоряна СТЕЦЮК

Шаміль Амджадін amjadeen@thedigital.gov.ua
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