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Підгайний М.О. 

podgainiym@gmail.com 

 

Шановний Микито Олеговичу! 

 

У зв’язку із залученням Міністерством юстиції України державного підприємства 

«Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС», Підприємство) до розгляду 

Вашого запиту на публічну інформацію від 26.02.2021, в межах компетенції, 

повідомляємо наступне. 

Відповідно до п. 2 розділу І Порядку автоматизованого арешту коштів боржників 

на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2019 № 1203/5  

(далі – Порядок ), цей порядок визначає процедуру автоматизованого арешту коштів 

боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів 

за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – АСВП, 

Система) шляхом інформаційної взаємодії державних або приватних виконавців та 

банків. 

У зв’язку із цим повідомляємо, що станом на сьогоднішній день інформаційна 

взаємодія за допомогою прикладного програмного інтерфейсу АСВП здійснюється з 

наступними банківськими установами: 

- АТ «ТАСКОМБАНК»; 

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; 

- АТ «Універсал Банк»; 

- АТ «ОКСІ банк»; 

- ПАТ «БАНК ВОСТОК»; 

- ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»; 

- АТ «ПроКредит Банк». 

Згідно з п. 4 розділу ІІ Порядку, відповідальна особа банку виконує постанови про 

арешт коштів у порядку їх надходження. Про результат виконання постанови про арешт 
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коштів та наявність/відсутність коштів на рахунку боржника для її виконання в 

інформаційній системі банків формується повідомлення, яке відправляється до АСВП, та, 

відповідно, міститься у базі даних вказаної Системи . 

Слід зауважити, що функціонування Системи регламентується, зокрема, Законом 

України «Про виконавче провадження», Положенням про автоматизовану систему 

виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України  

від 05.08.2016 № 2432/5 (далі – Положення). Вказаними спеціальними нормативно-

правовими актами чітко встановлюється, зокрема, загальний для всіх порядок і способи 

отримання інформації, її обсяг, в залежності від категорії суб’єктів що таку інформацію 

отримують тощо. 

Разом з цим, відповідно до абз. 2 п. 2 Положення, ДП «НАІС» є адміністратором 

АСВП, що уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення 

заходів із створення та технологічного супроводження програмного забезпечення 

Системи, збереження та захисту даних, що містяться у Системі, виконання інших 

функцій, передбачених цим положенням. Таким чином, Підприємство є суб’єктом 

господарювання, що наділено спеціальними правами при здійсненні повноважень 

адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення 

функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України. У зв’язку 

із цим, вимоги Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) 

розповсюджуються на Підприємство лише в частині положень  

п. 4 ч. 1 ст. 13 Закону, а саме – в частині надання інформації щодо умов надання 

Підприємством послуг та цін на них. 

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону, 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. 

Отже, визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь 

зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, що, в свою 

чергу, кореспондується із положеннями статті 19 Закону, відповідно до якої під запитом 

на інформацію розуміється прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 

інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Таким чином, суть запиту на публічну інформацію зводиться до прохання надати 

інформацію, якою володіє розпорядник. Положення Закону надають право доступу до 

вже існуючої інформації (документів) і не вимагають створення у відповідь на запит 

нової інформації. 

Слід зауважити, що нормативно-правові акти, які визначають порядок 

функціонування АСВП, не передбачають у ДП «НАІС» повноважень з надання 

інформації з АСВП в загальному порядку, а відтак, і надання з АСВП відомостей щодо 

кількості виконаних постанов про арешт коштів на рахунку/рахунках боржників, що 

надійшли в базу даних Системи в рамках взаємодії за допомогою прикладного 
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програмного інтерфейсу АСВП не може бути здійснено Підприємством за запитом про 

надання публічної інформації. В контексті поняття та суті визначення і змісту публічної 

інформації в розумінні положень Закону, запитувана інформація в готовому 

задокументованому вигляді у Підприємства відсутня а її надання потребує здійснення її 

пошуку, аналітики та створення шляхом додаткового доступу до баз даних АСВП, що 

також виходить за межі регулювання законодавства про доступ до публічної інформації, 

а, відтак, запит в цій частині не може бути задоволений. 

Додатково інформуємо, що відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 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. 

 

 

З повагою 

 

Генеральний директор                               Олексій БЕРЕЖНИЙ 
 

 
Сергій Шевченко (044) 206-71-76 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

