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Щодо надання інформації

Міністерство юстиції України за результатами розгляду Вашого запиту на 

отримання публічної інформації, який надійшов з Міністерства енергетики 

України від 19 червня 2020 року № 26/1.3-17.1.1-15410, щодо номеру та дати 

розпорядження Кабінету Міністрів України, яким призначено Ірину Ставчук 

виконуючим обов’язків Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, у 

межах компетенції повідомляє.
Відповідно до підпунктів 8, 16, 17 пункту 4 Положення про Міністерство 

юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

02 липня 2014 року № 228, Міністерство юстиції здійснює державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства 

підлягають державній реєстрації; підтримує тексти актів законодавства у 

контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання; забезпечує ведення 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з 

нього.
Згідно з частиною четвертою статті 52 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів України.

На виконання Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468 

«Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку 

ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та 

користування ним» (далі – Порядок) Міністерство юстиції забезпечує ведення 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Реєстр), як 

автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання актів 

законодавства.
Відповідно до пункту 6 Порядку до Реєстру включаються нормативно-

правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення 

незалежності України (24 серпня 1991 року), чинні, опубліковані та 

неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, 
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постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента 

України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, 
рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін'юсті 
нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства 

підлягають державній реєстрації, Національного банку, нормативно-правові 
акти, видані (прийняті) НКЦПФР на виконання Закону України «Про 

спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», а також міжнародні 
договори України. 

Разом з цим інформуємо, що згідно з абзацами першим, третім, п’ятим, 
шостого підпункту 4.2.1 пункту 4.2 розділу ІV Інструкції про порядок та умови 

одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції від           

26 червня 2002 року № 57/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 27 червня 

2002 року за № 546/6834, інформація з інформаційного фонду Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів є публічною інформацією та 

підлягає наданню на запит відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 
У таких запитах також обов’язково зазначаються: 
повні або часткові відомості про нормативно-правовий акт, копія якого 

запитується, зокрема: вид нормативно-правового акта; видавник нормативно-
правового акта; дата видання, номер, назва нормативно-правового акта; дата 

редакції контрольного стану; реєстраційний код; дата і номер державної 
реєстрації в Міністерстві юстиції України; обсяг необхідної інформації. 

Запити, що передбачають пошук документів певної тематичної 
спрямованості без зазначення повних або часткових відомостей, визначених у 

цьому підпункті, Держателем Реєстру не задовольняються. 

Заступник Міністра                                                               Олександр БАНЧУК

Бородій Світлана 279-55-41

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

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


