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Щодо надання копії висновку

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш інформаційний запит                 

від 07 лютого 2022 року стосовно надання копії висновку про проведення 

антидискримінаційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

медичної практики», прийнятого як постанова Кабінету Міністрів України               

від 02 березня 2016 року № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики», і повідомляє.
Процедура підготовки, погодження та проведення правової експертизи проектів 

нормативно-правових актів визначена Регламентом Кабінету Міністрів України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року                    

№ 950 (далі – Регламент).
Відповідно до пункту 1 § 44 глави 4 розділу 4 Регламенту (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 30) проект акта Кабінету 

Міністрів (за винятком проекту розпорядження з кадрових питань) розробник подає 

Мін'юсту для проведення правової експертизи разом з пояснювальною запискою, 
висновком про проведення антидискримінаційної експертизи, матеріалами 

погодження (листами із зауваженнями і пропозиціями) та довідками, зазначеними у 

пункті 3 § 35 і пункті 3 § 36 цього Регламенту.
Згідно з пунктами 1, 2 § 46 Регламенту за результатами правової експертизи 

проекту акта Кабінету Міністрів Мін'юст оформляє висновок за встановленою ним 

формою та надсилає його розробникові.
Разом з тим, на підставі Переліку типових документів, що створюються під час 

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, 
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року           

№ 578/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 квітня  2012 року за         

№ 571/20884, а також номенклатур справ за 2012-2016 роки, документи, не внесені 
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до Національного архівного фонду, по яких строк зберігання закінчився до 01 січня 

2021 року, передано на знищення Актом від 10 грудня 2021 року за № 1.

Одночасно інформуємо, що згідно з частиною першою статті 23 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 

інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або 

суду.

Заступник Міністра                                     Олександр БАНЧУК

Владислава Слєпцова 279 65 90

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України            

«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством.


