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Щодо розгляду звернення

Міністерством юстиції України розглянуто Ваше звернення, оформлене як 

запит на отримання публічної інформації, від 10 листопада 2021 року щодо 

надання роз’яснень законодавства України та в межах компетенції 
повідомляється, що 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 наголошуємо, що 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 
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№ 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, 
що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним 

видаються. 
Водночас у контексті порушених у Вашому зверненні питань зазначаємо, 

що відповідно до частини четвертої статті 35 та частини першої статті 65 

Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 
України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. 

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або 

відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. 
У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним 

переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене 

альтернативною (невійськовою) службою. 
Громадяни проходять альтернативну службу відповідно до Закону України 

«Про альтернативну (невійськову) службу» та Положення про порядок 

проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року № 2066. 

При цьому зауважуємо, що головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і 
військового будівництва у мирний час та особливий період, є Міноборони 

(пункт 1 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671); 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері релігії, є 

Міністерство культури та інформаційної політики України (пункт 1 Положення 

про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885).

Також інформуємо, що листи Міністерства юстиції України мають 

інформаційний характер і не встановлюють норм права.

Заступник Міністра                                                               Олександр БАНЧУК

Лідія Нефедова 271 15 13

________________________________________________________________________________________________
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.


