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Щодо розгляду звернення

Міністерством юстиції України розглянуто Ваше звернення від 02 вересня                  
2021 року щодо надання роз’яснення законодавства України, оформлене як 
запит на отримання публічної інформації, та в межах компетенції 
повідомляється таке.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
публічною інформацією визнається 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 цим Законом. Доступ до інформації забезпечується, 
зокрема, шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Запит на 
інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 
інформацію, що знаходиться у його володінні. Розпорядники інформації 
зобов’язані оприлюднювати інформацію про систему обліку, види інформації, 
яку зберігає розпорядник (частина першастатті 1, пункт 2 частини першої   
статті 5, пункт 5 частини першої статті 15, частина перша статті 19 вказаного 
Закону).

З огляду на викладене зміст Вашого звернення свідчить про необхідність 
отримання Вами роз’яснення законодавства.

Крім того зазначаємо, що керуючись положеннями частини другої статті 6 

та частини другої статті 19 Конституції України, пунктом 3 частини першої 
статті 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», 
підпунктами 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 

Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, 
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що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним 

видаються.
Таким чином, надання правової оцінки діям та рішенням державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності та їх посадовим особам не належить до 
повноважень Міністерства юстиції України.

Водночас у контексті порушених у Вашому зверненні питань 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 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).
Права громадянина при розгляді заяви чи скарги визначені статтею 18 

Закону. Так, громадянин, який звернувся, зокрема, 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, має право особисто викласти аргументи особі, що 
перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 
знайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або 
наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; бути 

присутнім при розгляді заяви чи скарги; одержати письмову відповідь про 
результати розгляду заяви чи скарги (абзаци перший–п’ятий, сьомий частини 

перша статті 18 Закону).
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; у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до 
відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану 
постанову; на прохання громадянина запрошувати його на засідання 
відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу; 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.

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 в разі відсутності 
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такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – 

безпосередньо до суду (частина перша статті 16, абзаци перший–четвертий, 
сьомий, дев’ятий частини першої статті 19 Закону).

Крім того зазначаємо, що керівники та інші посадові особи органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити 

особистий прийом громадян.
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для 

громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться 
до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від 
форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками.

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 (частини перша – третя статті 22, статті 24, 28 

Закону).
Також в контексті питань, порушених у звернені, зазначаємо, що 

відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» правом на 
безоплатну правову допомогу є гарантована Конституцією України можливість 
громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця 
чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі 
безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії 
осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, 
передбачених Законом.

Зокрема, безоплатна вторинна правова допомога включає такі види 

правових послуг як: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що 
мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших 
державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 
складення документів процесуального характеру.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають особи, які 
перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не 
перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та 
затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних 
соціальних і демографічних груп населення, – на всі види правових послуг, 
передбачених частиною другою статті 13 цього Закону. Крім того, право на 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги мають й інші категорії 
осіб, визначені Законом (стаття 3, частина друга статті 13, пункт 1 частини 

першої статті 14 цього Закону).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Також інформуємо, що отримати роз’яснення з правових питань, дізнатися 
інформацію щодо актуальних адрес центрів та з’ясувати інші питання 
функціонування системи надання безоплатної правової допомоги можна, 
зателефонувавши за номером «гарячої лінії» системи безоплатної правової 
допомоги 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі 
стаціонарних та мобільних телефонів).

Водночас повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України 

не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра                                                             Олександр БАНЧУК

Сергій Шкарупа 271 15 40 

_______________________________________________________________________________________________________________________

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.


