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Щодо надання інформації відповідно до листа
Секретаріату Кабінету Міністрів України
від 16.01.2021 № 1220/0/2-21 

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України 

від 16.01.2021 № 1220/0/2-21 (зареєстрований у Мін’юсті 16.01.2021 

за № 13-6-21) щодо надання інформації на Ваші запити від 09.01.2021 та 

11.01.2021 повідомляємо.
Міністерством юстиції України в порядку, визначеному Типовим 

положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 
Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та 

Севастополі державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Типове положення), 
08.11.2019 утворено Громадську раду при Міністерстві юстиції України (далі – 

Громадська рада) і затверджено її склад (із змінами відповідно до наказів 

Міністерства юстиції України від 27.08.2020 № 2231/7 та від 08.01.2021 № 70/7 

«Про внесення змін до складу Громадської ради при Міністерстві юстиції 
України»). У 2020 році формування Громадської ради не здійснювалось.

Відповідно до пункту 24 Типового положення:
засідання громадської ради, на якому обговорюється звіт про виконання 

плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений 

нею план на поточний рік проводиться в І кварталі кожного року;
річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання 

оприлюднюються на офіційному вебсайті органу виконавчої влади протягом 

п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.
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Станом на 19.01.2021 запитувані Вами річний план роботи та звіт про його 

виконання до Мін’юсту від Громадської ради не надходили. Інформація про 

заплановані або проведені засідання Громадської ради у 2021 році відсутня.

В.о. Державного секретаря
Міністерства, директор 
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