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Щодо надання роз’яснення 

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш інформаційний запит                     

від 17 листопада 2021 року, який фактично є зверненням, щодо надання 

роз’яснення деяких положень законодавства України в частині збирання 

інформації про стан здоров’я особи та перевірки COVID - сертифікатів, що 

підтверджують вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, працівниками Національної поліції 
України та іншими особами та в межах компетенції повідомляє таке.

 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 звернень громадян з питань, 
пов’язаних з діяльністю Міністерства юстиції України, його територіальних 

органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.
Ваше звернення не стосується питань, які пов’язані з діяльністю Мін’юсту, 

його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Міністерства.
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України «Про звернення 

громадян» Ваше звернення листом Мін’юсту від 18 листопада 2021 року за           

№ 111008/ПІ-Ч-5646/7.2.3 надіслане за належністю до Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України.
 

Заступник Міністра                                                                     Олександр БАНЧУК

Микола Степанюк: 279 66 34

___________________________________________________________________________________________________________________________

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.
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