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Щодо розгляду звернення 

Міністерством юстиції України розглянуто Ваше звернення від 04 вересня 

2021 року, адресоване Кабінету Міністрів України (надіслане листом 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2021 року 

№ 29258/0/2-21), щодо надання роз’яснення законодавства України, оформлене 

як запит на інформацію, та в межах компетенції повідомляється.
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, зокрема, оприлюднювати інформацію про систему обліку, види 

інформації, яку зберігає розпорядник (частина перша статті 1, пункт 2 статті 5, 

пункт 5 частини першої статті 15, частина перша статті 19 Закону). 
З огляду на викладене зазначаємо, що зміст Вашого звернення свідчить 

про необхідність отримання Вами роз’яснення законодавства у порядку та 

строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».
При цьому, 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 липня 2014 року № 228, Мін’юст відповідно 

до покладених на нього завдань надає роз’яснення та організовує розгляд 
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звернень громадян 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.
Водночас щодо порушених питань зазначаємо, що відповідно до частини 

другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України.
Основним Законом України віднесено до повноважень Конституційного 

Суду України, зокрема вирішення питань про відповідність Конституції 
України (конституційність) актів Кабінету Міністрів України, які 
розглядаються за конституційними поданнями Президента України, 
щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, Верховного Суду, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим.
Закони та інші акти за рішенням Конституційного Суду України 

визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не 

відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена 

Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними 

чинності. Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані 
неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним 

Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено 

самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення. Матеріальна чи моральна 

шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані 
неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом 

порядку. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є 

обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені (абзаци перший, 
четвертий пункту 1 частини першої, частина друга статті 150, 1512, 152 

Конституції України).
Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» 

Конституційний Суд України у рішенні, висновку може встановити порядок і 
строки їх виконання, а також зобов’язати відповідні державні органи 

забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку. 
Конституційний Суд України може вимагати від відповідних органів письмове 

підтвердження виконання рішення, додержання висновку. 
Конституційний Суд України за клопотанням учасника конституційного 

провадження, який брав участь у справі, може роз’яснити порядок виконання 

рішення, висновку Конституційного Суду України.
У цьому зв’язку зазначаємо, що учасниками конституційного провадження 

є суб’єкт права на конституційне подання, конституційне звернення, 
конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) та орган або 

посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді, а також 
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залучені Судом до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, 
експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для 

забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи. Про залучення органів та 

посадових осіб, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та інших осіб до 

участі у засіданні Колегії, засіданні або пленарному засіданні Сенату чи 

Великої палати відповідно Колегія, Сенат, Велика палата постановляє ухвалу. 
За невиконання рішень та недодержання висновків Конституційного 

Суду України настає відповідальність згідно із законом (частини перша, друга 

статті 70, абзац перший частини другої статті 95, статті 97, 98 вказаного 

Закону).
Крім того зауважуємо, що Конституційний Суд України у своєму Рішенні 

від 20 грудня 2018 року № 13-р (справа за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень шостого речення частини 

першої статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу») зазначив, що 

за юридичними позиціями Конституційного Суду України «рішення 

Конституційного Суду України незалежно від того, визначено в них порядок і 
строки їх виконання чи ні, є обов’язковими до виконання на всій території 
України. Органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та 

службові особи, громадяни та їх об’єднання, іноземці, особи без громадянства 

повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх 

положень, визнаних неконституційними. Рішення Конституційного Суду 

України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень 

з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення 

Конституційного Суду України є вимогою Конституції України (частина друга 

статті 150), яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-
правових актів (частина друга статті 8)» (абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 

мотивувальної частини цього Рішення).
Разом з тим повідомляємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер. 

Заступник Міністра                                                             Олександр БАНЧУК

Вікторія Попова 271 16 32

Яна Аксьонова 271 15 74

_______________________________________________________________________________________________________________________

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.


