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                код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Щодо надання роз’яснення 

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на інформацію         

від 08 вересня 2021 року, який фактично є зверненням, щодо надання 

роз’яснення стосовно порядку, розробленого Кабінетом Міністрів України на 

виконання Закону України від 16 січня 2020 року за № 474-IX «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням 

дітей внутрішньо переміщених осіб», згідно з яким діти грудного віку та діти 

другого року життя з числа внутрішньо переміщених осіб забезпечуються 

безплатним харчуванням, та в межах компетенції повідомляє.
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 України забезпечує 

ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів                   

(далі – Реєстр) як автоматизованої системи збирання, накопичення та 

опрацювання актів законодавства.
До Реєстру включаються нормативно-правові акти, видані починаючи з 

дня прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року), 
– 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 
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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 

(пункт 6 Порядку).
Згідно з підпунктом 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 України від 26 червня 2002 року № 57/5, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за                

№ 546/6834, 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.
Одночас зазначаємо, що центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціальної 
політики, є Міністерство соціальної політики 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; здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з 

діяльністю Мінсоцполітики, підприємств, установ та організацій, що належать 

до сфери його управління (абзац перший пункту 1, підпункти 1, 110 пункту 4 

Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423).

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово 

окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також 

прилеглих до них територій, основними завданнями якого є, зокрема, 
забезпечення формування та реалізація державної політики з питань: 
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та 

громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово 

окупованих територіях України внаслідок або з метою уникнення негативних 

наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території 
України та виїхали за кордон, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення 

умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця 

проживання або інтеграції за новим місцем проживання (абзац другий пункту 1, 

абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 Положення про Міністерство з питань 
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реінтеграції тимчасово окупованих територій України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 року № 376).

При цьому зазначаємо, що 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 здійснює розгляд звернень громадян 

з питань, пов'язаних з його діяльністю (абзац другий пункту 1 та підпункт 88 

пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630).

Також повідомляємо, що листи Мін’юсту не встановлюють норм права і 
мають лише інформаційний характер. 

Заступник Міністра                                                               Олександр БАНЧУК

Максим Чубур 279 55 91

________________________________________________________________________________________________________________________

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.


