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Щодо надання роз’яснення

Міністерством юстиції України розглянуто Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 24 травня 2021 року, який фактично є зверненням, щодо 

оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб Головного управління 

Державної фіскальної служби України у Харківський області при розгляді 
звернення заявника та дотримання вимог законодавства під час нарахування, 
обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування і повідомляється.
Керуючись положеннями частини другої статті 6 та частини другої статті 19 

Конституції України, пункту 3 частини першої статті 7 Закону України                     

«Про центральні органи виконавчої влади», підпунктів 32, 33 пункту 4 Положення 

про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 липня 2014 року № 228, Мін’юст відповідно до покладених на нього 

завдань надає роз’яснення та організовує розгляд звернень громадян з питань, 
пов’язаних з діяльністю Міністерства юстиції України, його територіальних 

органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.
Ваше звернення не стосується питань, які пов’язані з діяльністю Мін’юсту, 

його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Міністерства.
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення 

громадян» Ваше звернення надіслане за належністю листом Мін’юсту 

від 27 травня 2021 року № 22903/ПІ-С-2214/7.2.1 до Міністерства фінансів 

України.

Одночасно в порядку інформування зазначаємо, що відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян» (далі – Закон) звернення адресуються 

органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян 

або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у 
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зверненнях питань.
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, 

підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду (частина перша статті 5, 

частина перша статті 7 Закону).
Статтею 8 Закону врегульовуються питання щодо звернень, які не 

підлягають розгляду та вирішенню. Зокрема, не розглядаються повторні 
звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і 
того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни 

розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник 

органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення (частини друга, 
третя статті 8 Закону).

Порядок розгляду звернень громадян визначений розділом ІІ Закону.                 
Так, відповідь за результатами розгляду, зокрема, заяв (клопотань) в 

обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до 

компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) 
питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), 
доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і 
викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження 

прийнятого рішення.
Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, посадових 

осіб, зокрема, має право одержати письмову відповідь про результати розгляду 

заяви чи скарги. 
Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, 
засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх 

повноважень зобов’язані об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи 

скарги; забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання 

прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень; письмово повідомляти 

громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого 

рішення; у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок 

оскарження прийнятого за нею рішення (частини третя, четверта статті 15, 

абзаци перший, сьомий статті 18, абзаци перший, другий, шостий, сьомий, 
дев’ятий частини першої статті 19 Закону).

Водночас зазначаємо, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, 
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, 
об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у 

порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє 

громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а 
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в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за 

скаргою рішенням – безпосередньо до суду (частина перша статті 16 Закону).
Терміни розгляду звернень громадян визначені статтею 20 Закону.
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну 

або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. 
Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян 

відповідно до своїх повноважень здійснює, зокрема, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини (статті 24, 28 Закону).

Водночас повідомляємо, що листи Мін’юсту не встановлюють норм права і 
мають лише інформаційний характер.

Заступник Міністра                                                          Олександр БАНЧУК

Світлана Гуріна 279 65 90

____________________________________________________________________________________________________________________

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.


