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Про розгляд запиту 

Державна фіскальна служба України розглянула запит на отримання 
публічної інформації від 24.05.2016 б/н (вх. ДФС № 1535/зпі від 24.05.2016) 
щодо надання копії акту перевірки суб'єкта господарювання та повідомляє. 

Частиною 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно зі статтею 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI 
„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 у процесі виконання 
суб'єктами владних повноважень обов'язків, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 

Статтею 20 Закону України «Про інформацію» визначено, що за 
порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім 
тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. 

Згідно зі статтею 6 Закону до публічної інформації з обмеженим 
доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна та службова 
інформація. 

Водночас, статтею 7 Закону передбачено, що конфіденційна 
інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною 
особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 
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визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених 
ними умов. 

Крім того, відповідно до пункту 3 частини третьої статті 10 Закону 
розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані 
вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї 
інших осіб. 

Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 
Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її 
лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності 
такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини. 

Також частиною третьою статті 10 Закону передбачено, що 
розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані, 
зокрема, вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу 
до неї інших осіб. 

Крім того, підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Розділу І 
Податкового кодексу України встановлено, що платник податків має право 
на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) 
відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що 
становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську 
таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових 
обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. 

При цьому, згідно з пунктом 4 частини першої статті 10 Закону кожна 
особа має право на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших 
осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів. 

Враховуючи викладене, надання інформації є можливим за умови 
дотримання порядку, встановленого чинним законодавством. 

Згідно із статтею 23 Закону запитувач має право оскаржити рішення, 
дії чи бездіяльність розпорядників інформації, зокрема до суду. Оскарження 
рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється 
відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 
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