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Міністерством юстиції України розглянуто Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 22 листопада 2019 року щодо деяких питань діяльності 
Комісії при Президентові України з питань громадянства та повідомляється.

Відповідно до частини другої статті 6, частини другої статті 19 

Конституції України органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство юстиції України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 

№ 228, Міністерство юстиції України (Мін’юст) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України.
Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, 
державну політику з питань банкрутства, у сфері електронних довірчих послуг, 
нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів 

(посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної 
реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних 

осіб – підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, 
реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих 

академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері 
виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти 

населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і 
діловодства та створення і функціонування державної системи страхового 

фонду документації.
Мін’юст є державним органом з питань банкрутства.
Мін’юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення 

перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
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З огляду на викладене вище Ваш запит на отримання інформації не 

стосується питань, які пов’язані з діяльністю Мін’юсту, його територіальних 

органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Міністерства.
Разом з тим зазначаємо, що відповідно до пунктів 1, 7 та 11 Положення 

про Комісію при Президентові України з питань громадянства, затвердженого 

Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215, Комісія при 

Президентові України з питань громадянства (далі – Комісія) є допоміжним 

органом при Президентові України, утвореним відповідно до Закону України 

«Про громадянство України». Попереднє опрацювання та підготовка на розгляд 

Комісії матеріалів з питань громадянства, організаційне та інші види 

забезпечення діяльності Комісії здійснюються відповідним структурним 

підрозділом Офісу Президента України.
Додатково повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.                                                                                                          

Заступник Міністра                                                           Олександр БАНЧУК

Алла Шостак 271 15 50

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

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