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Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання публічної 
інформації від 24.05.2021 і в межах компетенції повідомляє таке.

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 02.07.2014 
№ 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.

Також інформуємо, що згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» публічна інформація – це 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 
Законом.

У зв’язку з цим зазначаємо, що порушене у Вашому запиті питання не стосується 
надання публічної інформації або роз’яснень з питань, пов’язаних з діяльністю 
Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління Міністерства, або стосовно актів, які ним 
видаються.

Ваш запит на отримання публічної інформації по суті є зверненням, оскільки 
передбачає надання роз’яснення законодавства.

Водночас в порядку інформування повідомляємо, що відповідно до статті 130 
Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для 
функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо 
визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради 
правосуддя.

Згідно зі статтею 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – 
Закон) забезпечення функціонування судової влади передбачає:
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1) окреме визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання судів 
не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя 
відповідно до закону;

2) законодавче гарантування повного і своєчасного фінансування судів;
3) гарантування достатнього рівня соціального забезпечення суддів.
Положеннями статті 148 Закону передбачено, що фінансування всіх судів в Україні 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Видатки загального фонду Державного бюджету України на утримання судів 

належать до захищених статей видатків Державного бюджету України.
Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим 

рядком щодо Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, апеляційної палати вищого 
спеціалізованого суду, а також у цілому щодо апеляційних, місцевих судів.

Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України не можуть бути 
скорочені в поточному фінансовому році.

Контроль за додержанням вимог цього Закону щодо фінансування судів 
здійснюється у порядку, встановленому законом.

Особливості підготовки і розгляду проекту закону про Державний бюджет України 
в частині фінансування судів, інших органів та установ у системі правосуддя 
визначаються законом.

Суди фінансуються згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, 
затвердженими відповідно до вимог цього Закону, у межах річної суми видатків, 
визначених Державним бюджетом України на поточний фінансовий рік, у порядку, 
встановленому Бюджетним кодексом України (стаття 149 Закону).

Разом з цим зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади мають лише інформаційний характер.

Заступник Міністра                                                                         Олександр БАНЧУК

________________________________________________________________________________________________________________________
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.


