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Міністерством юстиції України розглянуто Ваше звернення від 14 червня    

2021 року щодо надання копій актів державних органів з питань громадянства та в 

межах компетенції повідомляється таке.
Керуючись положеннями частини другої статті 6 та частини другої статті 19 

Конституції України, пункту 3 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, Міністерство юстиції відповідно до покладених на 

нього завдань надає роз’яснення, організовує розгляд звернень громадян з питань, 
пов’язаних з діяльністю Міністерства юстиції, його територіальних органів, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються. 
У контексті порушених у Вашому зверненні питань вважаємо за необхідне 

зазначити, що Постановою Верховної Ради Української РСР від 24 серпня        

1991 року № 1427-ХІІ «Про проголошення незалежності України» проголошено 

незалежність України та створення самостійної української держави – України. 
Акт проголошення незалежності України визначив територію України 

неподільною і недоторканною, закріпив чинність на території України виключно 

Конституції і законів України. 
12 вересня 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

правонаступництво України», яким, зокрема, передбачено, що всі громадяни 

Союзу РСР, які на момент проголошення незалежності України постійно 

проживали на території України, є громадянами України  (стаття 9 Закону).
28 червня 1996 року Верховна Рада України від імені Українського народу ‒ 

громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, 
спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі 
здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на 

самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її 
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життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, 
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, 
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, 
нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення 

незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 01 грудня 1991 року 

всенародним голосуванням, прийняла Конституцію – Основний Закон України.
Конституцією України визначено, що Україна є суверенна і незалежна, 

демократична, соціальна, правова держава (стаття 1 Основного Закону України).
Статтею 4 Конституції України передбачено, що в Україні існує єдине 

громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України 

визначаються законом.
Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно 

додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і 
свободи, честь і гідність інших людей.

Щодо надання копій актів органів державної влади зазначаємо, що на 

виконання Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468 «Про 

Єдиний державний реєстр нормативних актів» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку ведення 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним» 

(далі – Порядок) Міністерство юстиції забезпечує ведення Єдиного державного 

реєстру нормативно-правових актів (далі – Реєстр) як автоматизованої системи 

збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.
Відповідно до пункту 6 Порядку до Реєстру включаються нормативно-

правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення 

незалежності України (24 серпня 1991 р.), – опубліковані та неопубліковані, у 

тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної 
Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і 
розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного 

Суду України, зареєстровані в Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких 

відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, незареєстровані 
акти органів державної влади, які підлягають включенню до Реєстру відповідно 

до законодавства, Національного банку, нормативно-правові акти, видані 
(прийняті) НКЦПФР на виконання Закону України «Про спрощення процедур 

реорганізації та капіталізації банків», а також міжнародні договори України. 
Згідно з пунктами 16 та 17 Порядку інформація з інформаційного фонду 

Реєстру є публічною інформацією у формі відкритих даних, що підлягає 

оприлюдненню і регулярному оновленню на єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних та на офіційному вебсайті Мін’юсту відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 
Доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру, оприлюдненому на 

єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному вебсайті 
Мін’юсту, є вільним та безоплатним.
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Інформація з інформаційного фонду Реєстру підлягає наданню на запит 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Відповідно до підпункту 4.3.1 пункту 4.3 розділу ІV Інструкції про порядок 

включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів та надання інформації з нього, затвердженої наказом 

Міністерства юстиції від 26 червня 2002 року № 57/5, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції 27 червня 2002 року за № 546/6834 (далі – Інструкція), 
безоплатний цілодобовий доступ до інформаційного фонду Реєстру здійснюється 

через вебсайт www.reestrnpa.gov.ua шляхом пошуку та перегляду всіх наявних в 

цьому фонді копій еталонних текстів Реєстру. 
Згідно з абзацами першим, третім, п’ятим, шостим підпункту 5.2.1 пункту 5.2 

розділу V Інструкції інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною 

інформацією та підлягає наданню на запит відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 
У таких запитах також обов’язково зазначаються: повні або часткові 

відомості про нормативно-правовий акт, копія якого запитується, зокрема: вид 

нормативно-правового акта; видавник нормативно-правового акта; дата видання, 
номер, назва нормативно-правового акта; дата редакції контрольного стану; 
реєстраційний код; дата і номер державної реєстрації в Міністерстві юстиції 
України; обсяг необхідної інформації (відповідно до запиту користувача Реєстру 

надається паперова копія еталонного тексту Реєстру в повному обсязі або витяг із 

нього у вигляді окремих розділів, глав або статей). 
Запити, що передбачають пошук документів певної тематичної 

спрямованості без зазначення повних або часткових відомостей, визначених у 

цьому підпункті, Держателем Реєстру не задовольняються.
Закон України від 08 жовтня 1991 року № 1636-ХІІ «Про громадянство 

України» включено до Реєстру 26 серпня 1997 року з присвоєнням реєстраційного 

коду 3233/1997, опубліковано у газеті «Голос України» від 13 листопада          

1991 року № 219 та інформаційному бюлетені «Відомості Верховної Ради 

України» від 10 грудня 1991 року № 50, ст. 701 (втратив чинність згідно із 

Законом України від 18 січня 2001 року № 2235-ІІІ «Про громадянство України»). 
Згідно з частиною четвертою статті 139 Регламенту Верховної Ради України, 

затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI, підписаний 

Президентом України закон, а також підписані Головою Верховної Ради України 

постанови та інші акти Верховної Ради є оригіналами і зберігаються в Апараті 
Верховної Ради в установленому порядку. Всі інші примірники закону, постанов 

та інших актів Верховної Ради є копіями.
Також зазначаємо, що згідно з пунктом 1 Положення про Державну 

міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 серпня 2014 року № 360, центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сферах 

міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 
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міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених 

законодавством категорій мігрантів, є Державна міграційна служба України.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 24 Закону України «Про 

громадянство України» центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження щодо ведення 

обліку осіб, які набули громадянство України, та осіб, які припинили 

громадянство України.
Водночас інформуємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра                  Олександр БАНЧУК

Вікторія Мельник  271 15 50

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

захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


