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Ганжі Олені 

Міністерство аграрної політики та продовольства України розглянуло 
Ваш запит на отримання публічної інформації від 01 вересня 2016 року щодо 
того де, яким чином і на підставі якого наказу (угоди) публікуються 
нормативно-нравові акти Мінагрополітики та повідомляє наступне. 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики 
та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 року № 1119, Мінагрополітики у межах 
повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та 
законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради 
України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів 
Кабінету Міністрів України видає накази. 

Накази Мінагрополітики публікуються в мережі Інтернет на офіційному 
веб-сайті міністерства відповідно до Закону України «Про інформацію», Указу 
Президента України від 31 липня 2000 року № 928 «Про заходи щодо розвитку 
національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», постанови Кабінету 
Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», Порядку 
інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу 
органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів 
виконавчої влади, затверджених наказом Державного комітету інформаційної 
політики, телебачення та радіомовлення України і Державного комітету зв'язку 
та інформатизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225 та наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 серпня 
2015 року № 309 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення 
офіційного веб-сайту Міністерства аграрної політики та продовольства 
України». 
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Окрім цього, абзацом сьомим пункту 1 Указу Президента України 
від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства 
України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» установлено, 
що інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України», який засновується і 
видається Міністерством юстиції України, є щотижневим офіційним виданням, 
у якому публікуються державною мовою нормативні акти міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, зокрема, і Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, зареєстровані Міністерством юстиції 
України. 

Заступник Міністра , О.Ковальова 
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