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На Ваш запит про надання переліку осіб яким планується виплата 
20,1 млн. грн. та з інших питань, повідомляємо, що відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» публічною є 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.

Закон не передбачає проведення підрахунків, узагальнень тощо за 
наведеними запитувачем критеріями.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

З урахуванням викладеного повідомляємо, що Департаментом кадрової 
роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора перелік осіб, 
яким планується виплата 20,1 млн. грн., за рішенням Кабінету Міністрів 
України, не створювався, а тому надати його не вбачається за можливе.

Відповідно до статистичної звітності в органах прокуратури 
Департаментом представництва інтересів держави в суді не ведеться окремий 
облік сум коштів, які стягнуто з Офісу Генерального прокурора за судовими 
рішеннями про поновлення на роботі прокурорів, звільнених на підставі 
Законів України «Про очищення влади» та «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 
прокуратри».

Одночасно інформуємо, що відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу 
України (далі -  Кодекс) Офіс Генерального прокурора як головний 
розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у 
межах встановлених йому бюджетних повноважень, зокрема 
перерозподіляючи видатки бюджету в межах загального обсягу бюджетних
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призначень за бюджетними програмами згідно з рішеннями Кабінету 
Міністрів України (далі -  Уряд).

Розпорядженням Уряду від 10.11.2021 № 1413-р «Про перерозподіл 
деяких видатків державного бюджету, передбачених Офісу Генерального 
прокурора на 2021 рік», за погодженням зі Спеціалізованою антикорупційною 
прокуратурою, перерозподілено видатки у сумі 20,1 млн. грн. у межах 
загального обсягу бюджетних призначень за бюджетними програмами 
0901010 та 0901030.

Надати інформацію щодо переліку осіб, яким буде сплачено загалом 
16 500,0 тис. грн та відповідні нарахування на згадані суми, не виявляється 
можливим, оскільки вказані кошти залучено не для персональних виплат, а 
для забезпечення поточних стягнень у порядку черговості, механізм 
здійснення яких визначено постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.08.2011 № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про 
стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» (далі -  
Постанова).

Постановою, зокрема, регламентовано, що Казначейство здійснює 
безспірне списання коштів державного бюджету з рахунків боржників -  
розпорядників коштів, які включені в мережу головного розпорядника 
бюджетних коштів (Офісу Генерального прокурора), на підставі виконавчих 
документів, що надходять до органу Казначейства, в якому обслуговується 
боржник.

Разом з тим повідомляємо, що на 01.11.2021 року в органах прокуратури 
сума виплат за рішеннями судів у 2021 році становила 261 878 161,9 грн.

У разі незгоди із наданою відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно 
до вимог ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
керівництву Офісу Генерального прокурора України або до суду.
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