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Щодо розгляду запиту 

на отримання публічної інформації

У Міністерстві юстиції України розглянуто Ваш запит на отримання 

публічної інформації, надісланий листом заступника Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України Войтовича О.М. від 12 листопада 2021 року 

№ 36644/0/2-21 (зареєстрованим у Мін’юсті 12 листопада 2021 року № 299-6-

21), стосовно надання «належним чином завіреної фотокопії документа/ів щодо 

дати початку та дати завершення експерименту, про який йдеться в Законі 
України від 22 березня 2018 року № 2362-VIII «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього 

природного середовища» (далі – Закон № 2362-VIII), та повідомляється таке. 
Згідно з пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону № 2362-VIII встановлено Кабінету Міністрів України забезпечити 

прийняття рішень з питань, що потребують законодавчого врегулювання, крім 

випадків, визначених статтею 92 Конституції України, щодо проведення 

у сферах, відповідальність за які несе Кабінет Міністрів України, зокрема 
екології, державного управління, охорони здоров’я, експерименту, строк якого 

не перевищує двох років. Порядок проведення експерименту встановлюється 

Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до зазначеної норми Закону № 2362-VIII залежно від того, 

у якій сфері відносин Кабінетом Міністрів України запроваджується 

експеримент, у кожному конкретному випадку Уряд затверджує порядок 

проведення такого експерименту.
З моменту набрання чинності Законом № 2362-VIII Кабінетом Міністрів 

України прийнято низку рішень щодо запровадження експериментів у різних 

сферах відносин та затвердження відповідно порядків їх проведення. 
Водночас за усталеною практикою головним розробником проєкту акта 

Уряду у певній сфері відносин є центральний орган виконавчої влади, який 

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері.
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Враховуючи компетенцію Мін’юсту, визначену Положенням про 

Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 липня 2014 року № 228, Мін’юст був розробником рішень 
Кабінету Міністрів України у сферах, в яких він забезпечує формування та 
реалізує державну політику, які були прийняті Урядом, наприклад:

постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2018 року № 860 

«Про реалізацію експериментального проекту у сферах державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 
якою затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з організації 
визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати 

функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного 

реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. Звертаємо увагу, що зазначена постанова втратила чинність 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року 

№ 1125 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

21 грудня 2016 року № 990 та визнання такою, що втратила чинність, постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 860»;

постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 

«Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих 

умов для реалізації прав дитини», якою затверджено Порядок надання 

комплексної послуги «єМалятко»;
постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 418 

«Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації 
фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі», якою затверджено 

Порядок реалізації експериментального проекту щодо державної реєстрації 
фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 509 

«Про запровадження експериментального проекту щодо отримання державним 

реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно відомостей про державну реєстрацію права 
власності на нерухоме майно, що перебувають у розпорядженні комунальних 

підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових носіях, та внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою затверджено 

Порядок отримання державним реєстратором прав на нерухоме майно за 
допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей 

про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що перебувають 
у розпорядженні підприємств бюро технічної інвентаризації на паперових 

носіях;
постанова Кабінету Міністрів України 29 серпня 2018 року № 700 

«Про реалізацію експериментального проекту у сфері примусового виконання 

рішень», якою затверджено Порядок реалізації експериментального проекту у 

сфері примусового виконання рішень, який визначає особливості діяльності 
органів державної виконавчої служби у Вінницькій, Волинській, 
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Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, 
Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, 
Чернігівській областях та м. Києві в рамках реалізації експериментального 

проекту у сфері примусового виконання рішень;
постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 305 

«Про запровадження експериментального проекту щодо платної послуги з 
надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в 

слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби»;
постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 828 

«Про реалізацію експериментального проекту щодо платної послуги з надання 

доступу до Інтернету та телефонного зв’язку за допомогою засобів IP-телефонії 
особам, взятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-
виконавчої служби».

При цьому у Вашому запиті не зазначено, копію відомостей якого саме 
порядку проведення експерименту Ви запитуєте.

Водночас звертаємо увагу, що 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 як автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання актів 

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

з дня прийняття Акта проголошення незалежності України, чинні, 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 законодавства 
підлягають державній реєстрації, Національного банку України, 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).

Відповідно до пункту 17 Порядку доступ до інформації з інформаційного 

фонду Реєстру, оприлюдненому на єдиному державному веб-порталі відкритих 

даних та на офіційному веб-сайті Мін’юсту, є вільним та безоплатним.

З огляду на викладене, з текстами зазначених актів Кабінету Міністрів 

України Ви можете ознайомитись в Єдиному державному реєстрі нормативно-
правових актів на офіційному веб-сайті Мін’юсту за посиланням 

https://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/FirstPage?OpenDocume

nt шляхом пошуку та перегляду всіх наявних у цьому фонді копій еталонних 

текстів Реєстру.
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Згідно з пунктом 16 Порядку інформації з інформаційного фонду Реєстру 

є публічною інформацією у формі відкритих даних, що підлягає оприлюдненню 

і регулярному оновленню на єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

та на офіційному веб-сайті Мін’юсту відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації».
Інформація з інформаційного фонду Реєстру підлягає наданню на запит 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Процедура надання інформації з Реєстру визначена Інструкцією про 

порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженою наказом 

Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5, зареєстрованою 

у Міністерстві юстиції України від 27 червня 2002 року за № 546/6834 (далі – 

Інструкція).
Згідно з пунктом 4.1 Інструкції інформація з інформаційного фонду 

Реєстру є публічною інформацією відповідно до Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» надається, зокрема, на паперових носіях.

Надання інформації на паперових носіях визначено пунктом 4.2 

Інструкції, відповідно до підпункту 4.2.1 якого копія еталонного тексту Реєстру 

відтворюється Адміністратором Реєстру на паперовому носії із застосуванням 

спеціальних програмних і технічних засобів перевірки ознак збереження 

цілісності еталонного тексту Реєстру.
За одержання копій еталонних текстів нормативно-правових актів 

з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях у разі, якщо виготовлення 

копій документів становить більше як 10 сторінок, справляється плата 
відповідно до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 (пункт 4.2.4 Інструкції).
Водночас розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство 

юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

06 лютого 2020 року № 464/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

07 лютого 2020 року за № 147/34430. 

Засвідчені копії еталонних текстів нормативно-правових актів 

з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях надаються на підставі 
запитів за формами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 

від 22 червня 2020 року № 2209/5 «Про затвердження форм для подання запиту 

на отримання публічної інформації», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 30 червня 2020 року за № 598/34881, а також з урахуванням вимог 
Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником 

якої є Міністерство юстиції України або його територіальні органи, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 червня 2020 року 

№ 2209/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 червня 2020 року 

за № 598/34881 (абзац другий пункту 5.2.1 Інструкції).
Відповідно до абзаців третього – шостого пункту 5.2.1 Інструкції у таких 

запитах також обов’язково зазначаються: реєстраційний номер користувачів 
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Реєстру (при повторному та подальших запитах особи, які набули статусу 

користувачів Реєстру, повідомляють тільки свій реєстраційний номер, який їм 

було присвоєно Адміністратором обліку (за умови, що загальні відомості з часу 

присвоєння цього номера не змінилися)); повні або часткові відомості про 

нормативно-правовий акт, копія якого запитується, зокрема: вид нормативно-
правового акта; видавник нормативно-правового акта; дата видання, номер, 
назва нормативно-правового акта; дата редакції контрольного стану; 
реєстраційний код; дата і номер державної реєстрації в Міністерстві юстиції 
України; обсяг необхідної інформації (відповідно до запиту користувача 
Реєстру надається паперова копія еталонного тексту Реєстру в повному обсязі 
або витяг із нього у вигляді окремих розділів, глав або статей).

Запити, що передбачають пошук документів певної тематичної 
спрямованості без зазначення повних або часткових відомостей, визначених у 

цьому підпункті, Держателем Реєстру не задовольняються.
Таким чином, з метою одержання Вами копій еталонних текстів 

нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на паперових 

носіях, Ви можете звернутись до Мін’юсту з відповідним запитом 

в установленому порядку.

Перший заступник Міністра                                               Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Олександр Гаврилюк 271 15 11

________________________________________________________________________________________________

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.


