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Міністерством юстиції України розглянуло Ваш інформаційний запит 

щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених 

Кабінетом Міністрів України, надісланий листом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 02 березня 2020 року № 7031/0/2-20, та в межах 

компетенції опрацьовано перелік консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України, який додавався 

до згаданого листа. За результатами проведеної роботи повідомляється 

наступне.
Щодо Міжвідомчої комісії з питань відступу України від зобов’язань за 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод.
Міжвідомча комісія з питань відступу України від зобов’язань за 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод (далі – Міжвідомча комісія) 
утворена постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 року 

№ 281.

Відповідно до пункту 8 Положення про Міжвідомчу комісію персональний 

склад комісії затверджується її Головою. Персональний склад Міжвідомчої 
комісії було затверджено в ході її першого засідання, яке відбулося 19 жовтня 

2017 року. Копія затвердженого персонального складу Міжвідомчої комісії 
додається.

З моменту утворення Міжвідомчої комісії відбулося 05 засідань її робочої 
групи і 02 засідання Міжвідомчої комісії на чолі з Віце-прем’єр-міністром 

України, Головою міжвідомчої комісії.
За результатами проведеного 28 травня 2019 року засідання Міжвідомчої 

комісії та аналізу норм Закону України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII 

«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях» було підготовлено інформацію щодо обсягу відступу від окремих 

зобов’язань, визначених Пактом і Конвенцією.
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Щодо Міжвідомчої комісії з питань повернення у власність держави 

коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень.
Міжвідомча комісія з питань повернення у власність держави коштів та 

майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, утворена 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 322.

Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджено Кабінетом 

Міністрів України (додаток 1 до зазначеної постанови Кабінету Міністрів 

України). Персональний склад міжвідомчої комісії затверджують її співголови
(пункт 7 Положення про згадану Міжвідомчу комісію, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 322).

Зазначена Міжвідомча комісія не проводила засідань. Розпорядженням 

Президента України від 26 березня 2015 року №296/2015-рп утворено 

міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, 
одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України, та 

призначено заступника Генерального прокурора України керівником зазначеної 
міжвідомчої робочої групи.

Щодо Міжвідомчої робочої групи з питань відшкодування втрат, 
завданих тимчасовою окупацією частини території України.

Міжвідомчу робочу групу з питань відшкодування втрат, завданих 

тимчасовою окупацією частини території України (далі – МРГ) утворено 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року № 343.

Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджено Кабінетом 

Міністрів України (додаток 1 до зазначеної постанови Кабінету Міністрів 

України). Персональний склад міжвідомчої робочої групи, робочих груп 

(секцій) затверджує Голова міжвідомчої робочої групи (пункт 7 Положення про 

МРГ, затвердженого згаданою постановою Кабінету Міністрів України).
Протягом 2014-2015 років проведено три засідання МРГ. Завданням МРГ 

як тимчасового консультативно-дорадчого та координаційного органу Кабінету 

Міністрів України є забезпечення організації та координації діяльності 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, визначення шляхів, 
механізмів та способів відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією 

території України.
У 2016 році утворено Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України, одним з основних завдань 

якого є участь у формуванні і реалізації державної політики щодо захисту 

державних активів.
12 грудня 2018 року постановою Кабінету Міністрів України за № 1059 

утворено Міжвідомчу комісію з питань узагальнення правової позиції держави 

щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки 

консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її 
міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України  під 

головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції та Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
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переміщених осіб, який є першим заступником голови Комісії. Організаційне та 

інформаційне забезпечення діяльності зазначеної Комісії здійснює МТОТ.
Щодо Координаційної ради з проблем судової експертизи при 

Міністерстві юстиції.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу» при 

Міністерстві юстиції України створено Координаційну раду з проблем судової 
експертизи, яка діє відповідно до Положення про Координаційну раду з 

проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції (далі – Координаційна 

рада), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 

1994 року № 778 (далі – Положення).
Згідно з Положенням Координаційна рада є постійно діючим, 

консультативно-дорадчим органом, що має на меті вироблення єдиних підходів 

до організації судово-експертної діяльності та вирішення найважливіших 

питань розвитку судової експертизи, які мають міжвідомчих характер.
Персональний склад Координаційної ради формується за поданням 

центральних органів виконавчої влади до сфери управління яких належать 

спеціалізовані установи, та затверджується наказом Мін’юсту (копія наказу від 

10 лютого 2020 року № 501/5 додається).
Засідання Координаційної ради проводяться в міру надходження 

пропозицій від її членів, але не рідше ніж один раз на рік. За результатами 

засідання виносяться рішення, які мають рекомендаційний характер (копія 

рішення Координаційної ради від 14 лютого 2020 року додається).
Щодо Міжвідомчої робочу групу з питань координації антикорупційної 

реформи та Комісії з питань захисту бізнесу.
Зазначені консультативно-дорадчі органи утворені постановами Кабінету 

Міністрів України від 21 червня 2017 року № 448 та від 16 жовтня 2019 року 

№ 902.

Згідно з положеннями вказаних постанов Кабінету Міністрів України 

організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
вищезазначених органів здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

З огляду на зазначене, у Міністерства юстиції України відсутня інформація 

щодо результатів діяльності згаданих органів.
Щодо Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо 

неповнолітніх.
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 357 

утворено Міжвідомчу координаційну раду з питань правосуддя щодо 

неповнолітніх (далі – Міжвідомча рада).
До складу Міжвідомчої ради увійшли вищі посадові особи 5 міністерств 

України (Міністерства юстиції України, Міністерства культури, молоді та спорту 

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики 

України, Міністерства внутрішніх справ України), Національної поліції України, 
Офісу Генерального прокурора, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Уповноважений Президента України з прав дитини, представники 
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міжнародних та громадських організацій. При цьому Головою Міжвідомчої ради 

є заступник Міністра юстиції.
Одним із напрямків діяльності Міжвідомчої ради є питання підготовки 

проєкту Закону України «Про правосуддя, дружнє до дитини» (далі – проєкт 

Закону). 
У березні 2018 року в рамках діяльності Міжвідомчої ради створено 

експертну групу з підготовки тексту проєкту Закону у складі 5 експертів, якими 

у квітні цього ж року було підготовлено перший варіант законопроєкту. У 

подальшому, в рамках роботи Міжвідомчої ради, неодноразово проводилися 

зустрічі членів Міжвідомчої ради та уповноважених представників, включаючи 

перший Всеукраїнський форум з правосуддя щодо неповнолітніх у липні 
2018 року, з представниками державних органів та громадських організацій для 

обговорення зауважень і пропозицій до проєкту, текст якого постійно 

доповнювався і вдосконалювався. 
Головні цілі проєкту Закону:
створити умови для забезпечення законності, обґрунтованості та 

ефективності кожного рішення щодо дитини у конфлікті з законом, а також 

захисту прав дітей-потерпілих та дітей-свідків;
максимально наблизити українську юстицію щодо дітей до міжнародних 

стандартів;
зміцнити позитивні елементи існуючої системи органів і служб у справах 

дітей та реформувати неефективні або мало спроможні її складові.
У січні 2020 року робочий текст проєкту Закону було направлено для 

попереднього опрацювання та надання зауважень і пропозицій членам 

Міжвідомчої ради, за результатами розгляду яких робоча група спільно з 

експертами здійснює його ґрунтовне доопрацювання.
Щодо Комітету з питань застосування санкцій до осіб, що підтримують і 

фінансують тероризм в Україні
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року 

№ 278 утворено Комітет з питань застосування санкцій до осіб, що підтримують 

і фінансують тероризм в Україні.
Зазначеною постановою затверджено склад та Положення про Комітет.
Згідно з пунктом 12 Положення про Комітет (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 04 серпня 2014 року № 301) організаційне, інформаційне, 
матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюють МЗС, 
Мін’юст і МВС.

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до пункту 12 Положення про 

Комітет у попередній редакції (постанова Кабінету Міністрів України від 

23 липня 2014 року № 278) організаційне, інформаційне, матеріально-технічне 

забезпечення діяльності Комітету здійснювало МЗС.
Враховуючи те, що відповідальним органом за здійснення організаційного, 

інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Комітету є 

Міністерство закордонних справ України запитувана інформація щодо 
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персонального складу та результатів діяльності Комітету знаходиться у 

володінні вказаного Міністерства.
Щодо Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних питань щодо 

вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу 

спеціальних обмежувальних заходів (санкцій).
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року 

№ 1069 утворено Міжвідомчу робочу групу з розгляду проблемних питань щодо 

вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу 

спеціальних обмежувальних заходів (санкцій).
Відповідно до пункту 8 вказаної постанови робочу групу очолюють два 

співголови, якими за посадою є заступник Міністра юстиції і заступник Міністра 

закордонних справ.
Співголови робочої групи затверджують її персональний склад та в разі 

потреби вносять до нього зміни.
Разом з тим звертаємо увагу, що у зв’язку зі зміною складу Кабінету 

Міністрів України інформація щодо посадового та персонального складу робочої 
групи станом на сьогодні є неактуальною.

При цьому інформуємо, що згідно з резолюцією Першого віце-прем’єр-
міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

Кубіва С.І. від 22 квітня 2019 року № 12832/2/1-19 Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі визначено відповідальним за підготовку та внесення на 

розгляд Уряду проєкту акта щодо визначення на законодавчому рівні вказаного 

центрального органу виконавчої влади уповноваженим органом з формування та 

реалізації державної політики у сфері застосування персональних/секторальних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
З огляду на зазначене, а також враховуючи положення пунктів 1, 4 частини 

першої статті 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», 
згідно з якими, зокрема, основними завданнями міністерства як органу, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, є 

забезпечення нормативно-правового регулювання, а також узагальнення 

практики застосування законодавства у відповідній сфері та розроблення 

пропозицій щодо його вдосконалення, згідно з резолюцією Віце-прем’єр-
міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 

Климпуш-Цинцадзе І.О. від 27 травня 2019 року № 12832/4/1-19 

Мінекономрозвитку доручено розробити та внести в установленому порядку на 

розгляд Уряду проєкт акта, який передбачатиме внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1069 «Про утворення 

Міжвідомчої робочої групи з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення 

законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних 

обмежувальних заходів (санкцій)» стосовно посадового складу робочої групи, а 

також покладення на зазначене міністерство здійснення організаційного та 

інформаційного забезпечення діяльності робочої групи.
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На цей час завдання, визначені у відповідних резолюціях, перебувають на 

виконанні у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України.
З огляду на зазначене, з метою отримання актуальної інформації щодо 

згаданої робочої групи пропонуємо звернутися до Мінекономіки.
Щодо Міжвідомчої робочої групи з вирішення проблемних питань, 

пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів.
09 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 591 

«Про утворення міжвідомчої робочої групи з вирішення проблемних питань, 
пов’язаних із виникненням заборгованості держави за рішеннями судів». Цією 

постановою затверджено посадовий склад та Положення про міжвідомчу робочу 

групу з вирішення проблемних питань, пов’язаних із виникненням 

заборгованості держави за рішеннями судів.
Під час першого засідання під головуванням Першого віце-прем’єр-

міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва С.І., 
яке відбулось 10 жовтня 2017 року, було затверджено персональний склад 

міжвідомчої робочої групи, до якого були внесені зміни під час другого 

засідання 19 квітня 2018 року, що відображено у протоколах засідань 

міжвідомчої робочої групи (копії додаються). Протоколи засідань від 10 жовтня 

2017 року та від 19 квітня 2018 року надійшли на адресу Міністерства юстиції 
України від Секретаріату Кабінету Міністрів України листами від 12 жовтня 

2017 року за № 40610/0/1-17 та від 04 травня 2018 року за № 18423/0/1-18 без 

додатків із затвердженим персональним складом міжвідомчої робочої групи, а 

тому надати їх копії неможливо.
На виконання пункту 2 протоколу засідання міжвідомчої робочої групи від 

19 квітня 2018 року Міністерство юстиції України підготувало та внесло на 

розгляд Уряду проєкт постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін 

до посадового складу робочої групи. Відповідні зміни були затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 542 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 591».

Під час чергового засідання міжвідомчої робочої групи 19 квітня 2018 року 

Міністерством юстиції України було представлено проєкт Закону України, який 

передбачав вдосконалення механізму погашення заборгованості держави за 

рішеннями судів та запобігання її виникненню.
Законопроєкт отримав схвальний відгук представників державних органів, 

які висловили спільну позицію щодо необхідності якнайшвидшого його 

ухвалення. 
27 червня 2018 року проєкт Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо подолання проблеми заборгованості держави 

за рішеннями судів (№ 8533) було внесено до Верховної Ради України.
Однак у зв’язку з початком роботи Верховної Ради України нового 

(дев’ятого) скликання та відповідно до вимог частини першої статті 95 Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» законопроєкти, не прийняті 
Верховною Радою попереднього скликання в першому читанні за основу, 
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вважаються знятими з розгляду і не розглядаються Верховною Радою нового 

скликання. Відтак, проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо подолання проблеми заборгованості держави 

за рішеннями судів» за № 8533 знято з розгляду.
Водночас зазначаємо, що листи Міністерства юстиції мають 

інформаційний характер та не встановлюють норм права.

Додаток: згадане на 19 арк. 

Заступник Міністра         Олександр БАНЧУК

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

персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


