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Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 05 квітня 

2021 року № 10911/0/2-21 Міністерство юстиції України розглянуло Ваше 

звернення від 29 березня 2021 року, оформлене як запит на отримання 

публічної інформації, та щодо порушених питань в межах компетенції 
повідомляє.

Згідно з частиною першою статті 1 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 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, зокрема, оприлюднювати 

інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник 

(пункт 2 статті 5, пункт 5 частини першої статті 15, частина перша статті 19 

зазначеного Закону).
З огляду на викладене зазначаємо, що запитувана Вами інформація не 

належить до публічної, а зміст Вашого звернення свідчить про необхідність 

отримання Вами роз’яснення, у зв’язку з чим повідомляємо.
15 квітня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», який визначає статус території України, 
тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 
встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості 
діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
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установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і 
свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних 

осіб, у тому числі встановлює, що датою початку тимчасової окупації 
є 20 лютого 2014 року.

Наведений вище Закон набрав чинності 27 квітня 2014 року.
Варто зазначити, що за загальновизнаним принципом права закони та інші 

нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип 

закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію 

нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з 

моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, 
тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий 

акт, під час дії якого вони настали або мали місце (абзац другий пункту 2 

мотивувальної частини Рішення Конституційного суду України від 09 лютого 

1999 року № 1-рп (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-
правових актів).

Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра                                                               Олександр БАНЧУК

Євген Ворон 271 16 16

________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані 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.


