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Щодо розгляду звернення

Міністерство юстиції України розглянуло ваше звернення від 04 червня 

2020 року (реєстр. № 219-6-20 від 12 червня 2020 року), оформлене як запит на 

отримання публічної інформації, адресоване Прем’єр-Міністру України 

(надіслане листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 12 червня             

2020 року № 19280/0/2-20) та в межах компетенції повідомляє про таке.  
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

публічною інформацією визнається 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.

Доступ до інформації забезпечується, зокрема, шляхом надання інформації 
за запитами на інформацію. Запит на інформацію – це прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 

володінні.
Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати інформацію про 

систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник (частина перша 

статті 1, пункт 2 частини першої статті 5, пункт 5 частини першої статті 15, 

частина перша статті 19 вказаного Закону).
З огляду на викладене зазначаємо, а зміст вашого звернення свідчить про 

необхідність отримання вами роз’яснення.
Разом з тим зазначаємо, що керуючись положеннями частини другої           

статті 6 та частини другої статті 19 Конституції України, пунктом 3 частини 

першої статті 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», 
підпунктами 32, 33 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 

№ 228, Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань надає роз’яснення 

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

Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, 
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що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які 
ним видаються.

Водночас щодо порушених у вашому зверненні питань зазначаємо, 
що відповідно до Основного Закону України державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 
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 (частина перша статті 6, 

частина друга статті 19 Конституції України).
Відповідно до частин першої, другої статті 126 Основного Закону України 

незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами 

України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.
Вимоги щодо призначення на посаду судді визначені статтею 127 

Конституції України. Так, зокрема частиною третьою зазначеної статті 
встановлено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, 
не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу 

юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять 

років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом 

можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.
Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за 

поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом. 
Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, 
визначених законом (частини перша, друга статті 128 Конституції України).

Водночас інформуємо, що відповідно до положень Закону України            

«Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) правосуддя в Україні 
здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур 

судочинства. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій 

іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Особи, які 
привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом. 

Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного 

впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України 

та на засадах верховенства права. 
Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який 

спосіб забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену 

законом. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати 

незалежність судової влади.
Судові рішення не можуть бути переглянуті іншими органами чи особами 

поза межами судочинства, за винятком рішень про амністію та помилування. 
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

не можуть приймати рішення, які скасовують судові рішення або зупиняють їх 

виконання. 
Учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші особи мають 

право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на 
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касаційне оскарження судового рішення (частини перша, друга статті 5, 

частини перша, третя статті 6, частина сьома статті 13, стаття 14 Закону).
Разом з тим звертаємо увагу, що відповідно до Конституції України права і 

свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується 

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

має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. Кожному гарантується право звернутись із 
конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, 
установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Кожен 

має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими 

законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 

посягань.
Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при 

здійсненні ними своїх повноважень (статті 55, 56 Конституції України).
Крім того, у контексті порушених у зверненні питань зазначаємо,                      

що вимоги щодо документування управлінської інформації та організації 
роботи з документами, створеними у паперовій формі Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, їх 

територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 
організаціями, що належать до сфери управління центральних або місцевих 

органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

встановлені Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших 

центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (пункт 1 цієї 
Інструкції). Також інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України             

від 14 квітня 1997 року № 348 затверджено Інструкцію з діловодства за 

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 

від форм власності, в засобах масової інформації.
Додатково повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра                                                               Олександр БАНЧУК
Сергій Шкарупа 271 15 40

_______________________________________________________________________________________________________________________

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.


