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Щодо надання інформації

Міністерством юстиції України розглянуто Ваш запит на інформацію 

від 29 квітня 2020 року, який надійшов безпосередньо до Мін’юсту та листом 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 07 травня 2020 року № 15249/0/2-20, і в 

додаток до листів Мін’юсту від 06.05.2020 № 20446/ПІ-М-1515/14.4 та від 13.05.2020 

№ 21172/168-6-20/14.4 повідомляється.

Міністерством юстиції України не розроблялись проєкти концепцій, програм, 
законів, інших нормативно-правових актів, КРІ, пов’язаних із зміною керівного 

складу територіальних органів Мін’юсту.
Відповідно до абзацу першого частини першої статті 13 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» територіальні органи міністерства утворюються 

як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності державних 

службовців та працівників міністерства і коштів, передбачених на утримання 

міністерства, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра Кабінетом 

Міністрів України.
З метою оптимізації системи територіальних органів Міністерства юстиції, яка 

зумовлена необхідністю забезпечення ефективності виконання покладених на 

Мін’юст завдань у відповідних сферах державної політики, раціонального 

використання державних ресурсів, Мін’юстом у 2019 році було розроблено проєкт та 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Деякі питання територіальних 

органів Міністерства юстиції» від 09 жовтня 2019 року № 870. Зазначеною 

постановою ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи 

Міністерства юстиції та утворено як юридичні особи публічного права 

міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції, повноваження яких 

розповсюджуються на території декількох адміністративно-територіальних одиниць.
Для організації виконання зазначеної постанови Мін’юстом видано наказ 

від 16 жовтня 2019 року № 3173/5 «Про утворення міжрегіональних територіальних 

органів Міністерства юстиції України» (копія додається в редакції наказу станом на 

день його видання).
Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 20 

«Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» ліквідовано як 
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юридичні особи публічного права територіальні органи Міністерства юстиції – 

Адміністрацію Державної кримінально-виконавчої служби України, Центральне 

міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації 
Міністерства юстиції та утворено як юридичну особу публічного права 

міжрегіональний територіальний орган Міністерства юстиції з питань виконання 

кримінальних покарань – Департамент з питань виконання кримінальних покарань.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року 

№ 20 Мін’юстом видано наказ від 30.01.2020 № 327/5 «Про утворення 

міжрегіонального територіального органу» (копія першої сторінки наказу в редакції 
станом на день його видання додається).

Накази про персональне попередження про звільнення керівництва 

територіальних органів Мін’юсту впродовж 2019 – 2020 років Мін’юстом не 

видавалися, оскільки обов’язковість такої форми попередження законодавством не 

передбачено.
Кількість звільнених працівників апарату Мін’юсту протягом 2019 року складає 

144 особи, протягом 2020 року (станом на 29.04.2020) – 105 осіб (з них 38 відповідно 

до пункту 1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу» (далі – 

Закон) у зв’язку зі скороченням чисельності або штату державних службовців, 
скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного 

розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних 

службовців, реорганізації державного орагну).
Кількість державних службовців територіальних органів Мін’юсту, звільнених з 

відповідних посад Державним секретарем Мін’юсту протягом 2019 року, складає 

139 осіб (з них 49 осіб відповідно до пункту 11 частини першої статті 87 Закону у 

зв’язку з ліквідацією територіальних органів Мін’юсту); протягом 2020 року (станом 

на 29.04.2020) – 36 осіб (з них 11 осіб відповідно до пункту 11 частини першої статті 
87 Закону у зв’язку з ліквідацією головних територіальних управлінь юстиції в 

областях та місті Києві). 
Одночасно зазначаємо, що згідно з частиною другою статті 21 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації», у разі якщо задоволення запиту на інформацію 

передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач 

зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Обсяг виготовлення запитуваних Вами цифрових копій документів шляхом 

сканування становить 601 аркуш. Відповідно до Порядку відшкодування фактичних 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, 
затвердженого наказом Мін’юсту від 06 лютого 2020 року № 464/5, надаємо рахунок 

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію, в обсязі 591 сторінок.
Після здійснення Вами оплати згідно з наданим рахунком Мін’юстом будуть 

надіслані відповідні копії документів на вказану електронну адресу.

Додаток: на 10 арк. в 1 прим.

Державний секретар                                     Олена БОГАЧОВА


