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Щодо тлумачення положень законодавства

Міністерство юстиції України розглянуло інформаційний запит від 21 квітня 

2021 року, що фактично є зверненням, та лист від 22 червня 2021 року № 063/33-404 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище 

професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій» 

щодо тлумачення положень статті 58 Конституції України та статті 19 Закону 

України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» в частині передачі майна 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти і повідомляє.
Відповідно до підпункту 32 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 з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних 

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

Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються. 
Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, є 

Міністерство освіти і науки України, яке відповідно до покладених на нього 

завдань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 
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його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку 

вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України (абзац другий пункту 1 та 

підпункт 1 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року     

№ 630).

У зв’язку з цим зазначені листи надсилаємо для розгляду за належністю.               
Про наслідки розгляду просимо повідомити заявника.
Крім того, в порядку інформування зазначаємо, що відповідно до абзацу 

другого 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) 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.

Одночасно зазначаємо, що листи Мін'юсту не встановлюють норм права, а 

мають інформаційний характер.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим. на першу адресу.

Заступник Міністра                           Олександр БАНЧУК

Анна Грудецька 279 55 91


