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Кабінет Міністрів України 
 

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (далі – 
АПІТУ)  засвідчує свою повагу Кабінету Міністрів України (далі –  КМУ)  та 
звертається у зв’язку з наступним.  

АПІТУ направляла до КМУ запит від M5.M9.2M12 р. № M46 про надання 
узагальненої інформації про результати інвентаризації комп'ютерних 
програм в органах виконавчої влади у 2M11 році (копія додається). 

У своїй відповіді від 13.M9.2M12 р. № 1T-12/9M4 КМУ зазначивI що 
запитувана АПІТУ інформаціяI надана КМУ Міністерством освіти і наукиI 
молоді та спортуI має гриф "для службового користування" і відповідно до 
частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» відноситься до категорії інформації з обмеженим доступом таI 
відповідноI не може бути надана АПІТУ для ознайомлення (копія додається). 

ВважаємоI що обмеження доступу до інформації про результати 
інвентаризації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади у 2M11 році 
суперечить вимогам чинного законодавства України про доступ до публічної 
інформації.  

Відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про 
розпорядження бюджетними коштамиI володіння користування чи 
розпорядження державнимI комунальним майном. 

Комп’ютерні програмиI що використовуються в органах виконавчої 
влади придбаваються за бюджетні кошти та є державним майном. Таким 
чиномI інформація про дані інвентаризації комп’ютерних програмI 
придбаних за бюджетні кошти не може бути інформацією з обмеженим 
доступом. 
 З огляду на викладене вищеI просимо Кабінет Міністрів України 
доручити Міністерству освіти і наукиI молоді та спорту України розглянути 
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можливість зняття грифу „для службового користування” з узагальненої 
інформації про результати інвентаризації комп'ютерних програм в органах 
виконавчої влади у 2M11 році та надати таку інформацію АПІТУ для 
ознайомлення. 

 
Відповідь просимо надати на адресу: M4655I м. КиївI Бізнес-центр 

„Вектор”I вул. Старокиївська 1M-г та/або електронною поштою: 
info@apitu.org.ua 
 

Додатки на 2 арк. 
1. Копія запиту АПІТУ від M5.M9.2M12 р. № M46 на 1 арк. 
2. Копія листа КМУ від 13.M9.2M12 р. № 1T-12/9M4 на 1 арк. 
 
 
Генеральний директор       Ю. Пероганич  
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