
Чи може платник податків отримати від контролюючого органу за 

запитом інформацію, яка відноситься до службової? 
ЗІР, категорія 140.01 

Згідно з п. 71.1 ст. 71 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI 

із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності 

контролюючих органів – це комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання 

інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій. 

Пунктом 74.1 ст. 74 ПКУ встановлено, що податкова інформація, зібрана відповідно до 

ПКУ, зберігається в базах даних Інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних систем (далі – Інформаційні системи) центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову та митну політику. 

Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, 

є державною власністю. 

Система захисту податкової інформації, що зберігається в базах даних Інформаційних 

систем, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову та митну політику. 

Внесення інформації до баз даних Інформаційних систем та її опрацювання 

здійснюються контролюючими органами. 

Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для 

виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань, а також центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику, для формування та реалізації єдиної державної податкової та митної політики (п. 

74.3 ст. 74 ПКУ). 

Відповідно до ст. 20 Закону України від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII «Про 

інформацію» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2657) 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.  

Службова інформація за порядком доступу є інформацією з обмеженим доступом (п. 1 

ст. 21 Закону № 2657). 

Згідно зі ст. 9 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до 

публічної інформації» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2939) до службової може 

належати, зокрема інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, 

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, 

якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, 

наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують 

публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. 


