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Щодо надання інформації 
 

Шановна Віланісо Вікторівно! 

 

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало в межах 
компетенції Вашу скаргу від 12.10.2020, що надійшла листом Міністерства 
юстиції України від 15.10.2020 № 45892/ПІ-ЮР-891-20/15.7 щодо відсутності у 
домені GOV.UA офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України латинських 
літер та повідомляє. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, 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. 

Згідно з Положенням про Міністерство цифрової трансформації 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2020 № 856 

«Питання Міністерства цифрової трансформації», Мінцифри є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового 
розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та 
електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у 
сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах 
відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та 
інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 
Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання 
електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг 
та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії. 

Відповідно до пункту 5 Вимог до доменних імен державних органів в 
українському сегменті Інтернету, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 2015 р. № 851 (далі – Вимоги), для реєстрації доменного 
імені офіційного веб-сайту в Інтернеті, органи виконавчої влади, інші державні 
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органи (далі — Реєстранти) використовують: у домені GOV.UA — слово 
(словосполучення) латинськими літерами, що відповідає повному чи 
скороченому офіційному найменуванню Реєстранта або абревіатурі його 
офіційного найменування; у домені .УКР — слово (словосполучення) 
кирилицею, що відповідає повному чи скороченому офіційному найменуванню 
Реєстранта або абревіатурі його офіційного найменування. 

Згідно з пунктом 2 Вимог реєстрація доменного імені здійснюється 
Реєстрантом у домені GOV.UA та у разі потреби у домені .УКР відповідно до 
правил реєстрації та використання доменних імен, установлених 
адміністраторами зазначених доменів. 

Відповідно до пункту 3.8 Правил домену GOV.UA (далі – Правила) 
реєстрація доменного імені здійснюється на підставі офіційного листа від 
Реєстранта. Згідно з пунктом 4.1. Правил у листі повинна міститись назва 
доменного імені без застосування літер "www." 

Таким чином, реєстрація доменного імені здійснюється на підставі та 
згідно з інформацією, отриманою від Реєстранта. 

Водночас інформуємо, що частиною першою 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. Згідно із частиною першою статті 5 Кодексу 
адміністративного судочинства України, кожна особа має право в порядку, 
встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо 
вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень 
порушені її права, свободи або інтереси. 
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