
У зв’язку з Вашим запитом від 17 березня 2020 року щодо надання 

роз’яснень законодавства стосовно зарахування періоду роботи на посаді 
головного спеціаліста відділу з режимно-секретної роботи апеляційного суду до 

стажу роботи в галузі права в контексті статті 27 Закону України «Про 

прокуратуру» Міністерство юстиції в межах компетенції повідомляє таке. 
Насамперед зазначаємо, що відповідно до статті 1 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом.
Враховуючи наведене, у розумінні зазначеного Закону Ваш запит за своїм 

змістом не є запитом на отримання публічної інформації, а є зверненням щодо 

надання роз’яснень законодавства, яке регулює відповідну сферу відносин.
У зв’язку з цим повідомляємо, що відповідно до підпунктів 32, 33 пункту 4 

Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (далі – Положення), 
Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань надає роз’яснення та 

організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю 

Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а 

також стосовно актів, які ним видаються.
Ваше звернення не стосується питань, які пов’язані з діяльністю Мін’юсту, 

його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать 

до сфери управління Міністерства.
Статтею 1 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що 

громадяни України мають право звертатися до органів державної влади, 
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків з відповідними 

заявами, пропозиціями або скаргами. 
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Водночас у порядку інформування зазначаємо, що відповідно до положень 

статей 29 та 77 Закону України «Про прокуратуру» добір кандидатів на посаду 

прокурора в установленому цим Законом порядку, а отже і перевірка 

відповідності цих осіб вказаним вимогам Закону України «Про прокуратуру» 

щодо наявності необхідного стажу роботи в галузі права, проводяться 

відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження. 

Підпунктом 7 пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України від 19 вересня 2019 року № 113-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури» встановлено, що в Офісі Генерального прокурора, у кожній 

обласній прокуратурі утворюються відповідні кадрові комісії як органи для 

забезпечення: 
проведення атестації прокурорів Генеральної прокуратури України, 

регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур 

відповідно до цього розділу; 
розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження щодо 

прокурорів; 
здійснення добору на посади прокурорів. 
Принагідно інформуємо, що листи міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади мають лише інформаційний характер.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 55 Конституції України 

кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб.

Заступник Міністра Олександр БАНЧУК

Персональні дані, зазначені Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

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


