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Міністерством юстиції розглянуто Ваш запит на інформацію від 05.11.2020 

щодо надання інформації та копії інформаційної картки від 29.02.2016 № 1387-

1-21 стосовно вчинення корупційного правопорушення особою та підстави 

вилучення відомостей про таку особу з Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні правопорушення, і в межах компетенції повідомляється 

про таке. 
До початку ведення Національним агентством з питань запобігання 

корупції Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов'язані з корупцією правопорушення, на Міністерство юстиції України 

відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 

№ 171 (втратив чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 

20.03.2019 № 239) було покладено повноваження щодо продовження 

забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення (далі – Реєстр), та надання інформації з нього.
Державним підприємством «Національні інформаційні системи» 

здійснювалися функції адміністратора Реєстру, передбачені Положенням про 

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 
затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 

(втратив чинність на підставі наказу Міністерства юстиції України від 

27.02.2019 за № 610/5), а саме: забезпечення технічного і технологічного 

створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання 

реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться у 

Реєстрі, проведення навчання щодо наповнення та користування Реєстром, а 

також інші функції, передбачені Положенням. 
З прийняттям спільного наказу Міністерства юстиції України та 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 16 січня 2019 року 

№ 140/5/4/19 «Про передачу нематеріального активу – бази даних» підписано 

Акт приймання-передачі нематеріального активу – бази даних «Єдиний 

державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення». 
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Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 

01.02.2019 № 367 затверджено Акт про прийняття в постійну (промислову) 
експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний 

реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення». 
З огляду на викладене повідомляємо, що у Міністерства юстиції України 

відсутня можливість надати запитувану інформацію, оскільки базу даних 

Реєстру було передано до сфери управління Національного агентства з питань 

запобігання корупції. 
Щодо надання копії інформаційної картки від 29.02.2016 № 1387-1-21 

стосовно вчинення корупційного правопорушення Мамчаком А.П. інформуємо, 
що за результатами пошуку документів у базі даних «Мегаполіс. 
Документообіг» вищезазначена інформаційна картка серед вхідних документів 

не значиться. 
Водночас повідомляємо про неможливість перевірки запитуваної 

інформації у повному обсязі за період з 15.11.2015 по 17.07.2017 у зв’язку з 

втратою частини даних системи електронного документообігу в результаті 
кібератаки на електронні ресурси Міністерства юстиції України.

Заступник Міністра                             Олександр БАНЧУК

Людмила Григоренко 

_____________________________________________________________________________________________________________________

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

персональних даних» з метою розгляду Вашого листа згідно із законодавством


