
Про надання інформації

Інформуємо, що Ваш інформаційний запит, який надійшов до 

Міністерства юстиції України, щодо відмови в державній реєстрації створення 
юридичної особи - ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ 

КОНСАЛТИНГУ «Є ПІДТРИМКА»» (далі – Організація) розглянуто 

Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса) та в 
межах компетенції повідомляємо наступне.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» публічна інформація – це 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 Законом України «Про доступ до публічної 
інформації».

Важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація на 
матеріальному носії. Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у 

відповідь на запит створювати інформацію (у тому числі роз’яснювати 

законодавство, створювати довідки, тощо).
З огляду на вищезазначене питання надання пояснень щодо певних 

нормативних актів не є публічною інформацією в розумінні закону про 

публічну інформацію, а відтак порядок розгляду запиту із даного питання 
регулюється Законом України «Про інформацію».

Відповідно до положень 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.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса) діє 
на підставі Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції 
України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 

№ 1707/5 (далі – Положення). Відповідно до підпункту 4.56 пункту 4 

Положення Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. 
Одеса) здійснює відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
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юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – 

Закон) державну реєстрацію громадських формувань. 
Підстави для відмови у державній реєстрації проведення реєстраційних 

дій передбачені виключно статтею 28 Закону. У Повідомленні про відмову у 

державній реєстрації  (Код 493621171585) від 30.09.2021 зазначено  підставу 

для відмови, передбачену пунктом 5 частини першої статті 28 Закону, а саме – 

документи суперечать вимогам Конституції та законів України. Так, надане на 
державну реєстрацію схематичне зображення структури власності  Організації,  
не відповідає п. 9 Положення про форму та зміст структури власності, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 163 від 19.03.2021 (не 
зазначено відсоток права голосу кожного з бенефіціарних власників). Саме це 
стало причиною відмови в державній реєстрації (всі документи, надані Вами 

завантажені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань). 

Згідно вимог п. 10 розділу ІІ Порядку державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

№ 359/5 від 09.02.2016, державний реєстратор формує повідомлення про 

відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням виключного переліку 

підстав для відмови та із зазначенням підстав для зупинення їх розгляду. Так, 
вкладка «Інше» в автоматичному формуванні повідомлення та рішення про 

відмову в Єдиному державному реєстрі містить повідомлення про наявність 
зауважень до документів, які унеможливлюють провести державну реєстрацію і 
є підставами для зупинення розгляду документів з огляду на статтю 27 Закону, 
та одночасно мають місце разом з підставами для відмови. Якщо у переліку 

підстав для відмови в державній реєстрації, який автоматично формується в 
Єдиному державному реєстрі, відсутня підстава для відмови, передбачена 
статтею 28 Закону (з технічних причин), то у вкладці  «Інше» зазначається, 
наприклад  «підстава для відмови -  пункт 10/3 частини першої статті 28 

Закону»). 
З огляду на зазначене, підставою для відмови 30.09.2021 в державній 

реєстрації створення Організації стало саме невідповідність відомостей в 
схематичному зображенні структури власності Організації пункту 9 Положення 
про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України № 163 від 19.03.2021, а не відсутність цих відомостей в заяві.

07.10.2021 документи ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ 

ФАХІВЦІВ КОНСАЛТИНГУ «Є ПІДТРИМКА»» повторно надані на державну 

реєстрацію через Онлайн будинок Юстиції та зареєстровані відповідно до 

законодавства з урахуванням особливостей подання та заповнення документів 
через Онлайн будинок Юстиції.
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