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Щодо надання інформації

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на інформацію                   

від 11 серпня 2021 року щодо надання інформації стосовно термінів проведення 

Мін’юстом аудиту: земельних ділянок, майнових комплексів та матеріально-
технічної бази; фінансового стану та ефективності використання коштів 

державного бюджету; організаційної структури наукових установ та їх 

реорганізації; стану та напрямів підвищення ефективності і розвитку наукової 
діяльності; заходів з розвитку міжнародної наукової і науково-технічної 
діяльності Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України, а також запланованих дат оприлюднення звітів за результатами 

аудитів, та в межах компетенції повідомляє таке.
Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Міністерство 

юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                             

від 02 липня 2014 року № 228, Мін’юст є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну правову політику, державну політику з питань банкрутства, у сфері 
нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів 

(посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної 
реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних 

осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, 
реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих 

академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері 
виконання кримінальних покарань та пробації, у сфері правової освіти 
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населення; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і 
діловодства та створення і функціонування державної системи страхового 

фонду документації.
При цьому, Мін’юст не визначено відповідальним виконавцем жодного із 

пунктів Плану заходів з реформування Національної академії педагогічних наук 

на 2021 і 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 04 серпня 2021 року № 911.

Водночас, 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  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). 

Таким чином, Міністерство юстиції України не є належним 

розпорядником запитуваної Вами інформації.
Враховуючи викладене та відповідно до частини третьої статті 22 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», Ваш запит на інформацію 

надіслано за належністю до Міністерства освіти  і науки України для розгляду 

та надання відповіді у визначений законодавством строк листом Мін’юсту                         

від 16 серпня 2021 року за № 66287/ПІ-В-3698/7.2.3.
Одночасно інформуємо, що згідно з частиною першою статті 23 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність 

розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, 
вищого органу або суду.

Заступник Міністра                                                                  Віталій ВАСИЛИК

Анна Грудецька 279 55 91

___________________________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством.


