
Чи потрібно оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів на 

Єдиному вебпорталі використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/) в 

умовах воєнного стану? 

З початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну багато 

державних сервісів, реєстрів та порталів даних було тимчасово заблоковано для 

відвернення загрози національній безпеці, запобігання кібератакам ворога, збереження 

інформаційної інфраструктури тощо. 

Для забезпечення оперативного доступу до інформації про використання публічних 

коштів в Україні функціонує Єдиний веб-портал використання публічних коштів (далі - 

Портал), який містить найбільшу відкриту базу даних про використання бюджетних 

коштів.  

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних 

коштів на Порталі визначає Закон України «Про відкритість використання публічних 

коштів» (далі – Закон № 183-VIII).  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 911-р 

адміністратором порталу визначено державну установу “Відкриті публічні фінанси”. 

Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 р. № 694. 

Детальніше про поняття публічних коштів, а також особливості адміністрування та 

оприлюднення категорій інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону № 

183-VIII можна ознайомитись на стор. 243 - 250 Рекомендацій Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і 

громадянина на доступ до інформації, а також в розділі Інструкція користувача на Порталі.  

Запровадження в Україні заходів правового режиму воєнного стану також внесло 

корективи у діяльність окремих підприємств та установ, відповідальних за адміністрацію 

офіційних публічних ресурсів. Багато державних сервісів, реєстрів та порталів даних було 

тимчасово заблоковано для відвернення загрози національній безпеці, запобігання 

кібератакам ворога, збереження інформаційної інфраструктури тощо. 

При цьому функціонування Порталу, а також вимоги щодо оприлюднення 

інформації про використання публічних коштів в умовах воєнного стану не зазнали 

змін.  
Відтак, розпорядникам та одержувачам коштів Державного бюджету України, 

бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, 

підприємствами, а також фондам загальнообов’язкового державного соціального 

страхування як і до запровадження правового режиму воєнного стану, потрібно 

оприлюднювати відповідну інформацію про використання публічних коштів у строки, 

визначені Законом № 183-VIII, зокрема: 

 інформація щодо використання коштів Державного бюджету України, 

бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів інформація (п. 1, 

ч. 1, ст. 3 Закону № 183-VIII), коштів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та коштів Пенсійного фонду (п. 3, ч. 1, ст. 3 Закону № 

183-VIII) підлягає оприлюдненню  щоквартально, не пізніше як за 35 днів після 

закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом 

трьох років з дня оприлюднення. Відтак, найближчий крайній термін такого 

оприлюднення вважається 5 травня 2022 року; 

 інформація щодо використання коштів суб’єктів господарювання державної і 

комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської 

діяльності  оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за 

звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з 

дня оприлюднення. 
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Не підлягає оприлюдненню інформація про використання публічних коштів, яка є 

інформацією, доступ до якої обмежено відповідно до Закону України “Про доступ до 

публічної інформації”. 

Відомості, що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути повними, 

правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або 

за відповідний період часу (ч. 3 ст. 2 Закону № 183-VIII). 

Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої згідно з 

цим Законом, несуть, зокрема, керівники розпорядників коштів державного і місцевих 

бюджетів (ч. 2 ст. 2 Закону № 183-VIII). 

Важливо! Статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

встановлено адміністративну відповідальність за неоприлюднення інформації, обов’язкове 

оприлюднення якої передбачено Законом України «Про відкритість використання 

публічних коштів», - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом року вчинення 

одного з порушень передбачених цією статтею - накладення штрафу на посадових осіб від 

60 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк 

від 20 до 30 годин. 

У справах про порушення вимог Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів» протоколи про правопорушення, згідно пункту 8-1 частини першої 

статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, мають право складати 

уповноважені особи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Таким чином, в період воєнного стану розпорядники та одержувачі бюджетних 

коштів, органи Пенсійного фонду, підприємства, а також фонди 

загальнообов’язкового державного соціального страхування зобов’язані 

оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n3551

