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МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Мінцифри

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30
E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р. 

Інтернет Асоціація України
info@inau.ua 

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало Ваше 
звернення від 23.06.2022 № 53/2 та повідомляє.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 
державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до Положення про Міністерство цифрової трансформації 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 
року № 856, Мінцифри є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, 
зокрема, у сфері розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 
Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; надання 
електронних та адміністративних послуг; електронних довірчих послуг та 
електронної ідентифікації; розвитку ІТ-індустрії; розвитку та функціонування 
правового режиму Дія Сіті.

Згідно із п. 1 ст. 7 Закону України «Про Національний банк України» від 
20.05.1999 № 679-XIV, Національний банк відповідно до розроблених Радою 
Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики 
визначає та проводить грошово-кредитну політику.

Разом з цим, відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 
375,  Мінфін відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, узагальнює 
практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, 
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на 
розгляд Кабінету Міністрів України і аналізує обсяги дебіторської та 
кредиторської заборгованостей та причини їх виникнення.

Враховуючи вищезазначене, порушене у зверненні питання не належать до 
повноважень Мінцифри, але ми вдячні про інформування нас щодо поточних 
проблем, які виникають в операторів та провайдерів і намагатимемось ініціювати 
в межах компетенції внесення змін до діючих нормативно-правових актів, що 
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дозволять вирішити проблеми, які є предметом звернення, повністю або 
частково. Щодо ініційованих змін від Мінцифри проінформуємо Вас додатковим 
листом.

Водночас інформуємо, що частиною першою статті 55 Конституції 
України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. Згідно із частиною першою статті 5 Кодексу 
адміністративного судочинства України, кожна особа має право в порядку, 
встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо 
вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень 
порушені її права, свободи або інтереси.

З повагою

Перший заступник Міністра    Олексій ВИСКУБ

Маріанна Канінець, kaninets@thedigital.gov.ua


