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Управлінням державної реєстрації Центрального міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Київ) (далі – Управління державної
реєстрації) розглянуто інформаційний запит Юрія Павленка від 06.01.2022, що
надійшов до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Київ) 10.01.2022 та зареєстрований за вх. № ПІ-П-11-13/17, стосовно
надання інформації щодо створення і вступу осіб, які взяті під варту, та
засуджених до професійних спілок, а також щодо права таких осіб на страйк
(далі – Запит). За результатами розгляду в межах компетенції повідомляємо
наступне.
Статтею 19 Конституції України передбачено, що 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.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000008A4033002D1C9B00
Підписувач Харченко Артем Борисович
Дійсний з 04.11.2021 0:00:00 по 03.11.2023 23:59:59

ЦМУ МЮ
Н4В#pВВC0uxВО
ПІ-П-11-13/17 від 12.01.2022

2

Частина перша статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» передбачає, що 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».
Абзацом першим частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» передбачено, що право на доступ до публічної
інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації
надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.
Частиною першою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» визначено, що запит на інформацію – це прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його
володінні.
Відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду
України від 29.09.2016 № 10 «Про практику застосування адміністративними
судами законодавства про доступ до публічної інформації» передбачено, що
визначальним для публічної інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях та знаходиться у володінні
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників інформації.
Звертаємо увагу, що запитувана інформація не є предметом правового
регулювання Закону України «Про доступ до публічної інформації, а отже не є
публічною інформацією, яка знаходиться у володінні Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), у розумінні
частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
З огляду на вищезазначене Запит буде розглядатись в порядку,
встановленому Законом України «Про звернення громадян».
Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань,
що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців
врегульовано Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
Згідно з пунктом 14 частини першої статті 1 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань» одним із суб’єктів державної реєстрації є
територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі у разі державної реєстрації,
зокрема первинних, місцевих, обласних, регіональних та республіканських
професійних спілок, їх організацій та об’єднань.
Разом з тим зазначаємо, що відповідно до пункту 1 Положення про
Департамент з питань виконання кримінальних покарань, затвердженого
Наказом Міністерства юстиції України від 21.12.2020 № 4403/5, Департамент з
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питань виконання кримінальних покарань є міжрегіональним територіальним
органом Міністерства юстиції України з питань виконання кримінальних
покарань. Згідно з пунктом 3 Положення про Департамент з питань виконання
кримінальних покарань одним з завдань Департаменту з питань виконання
кримінальних покарань є реалізація державної політики у сфері виконання
кримінальних покарань.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною третьою статті 7 Закону
України «Про звернення громадян», направляємо лист Юрія Павленка від
06.01.2022, до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для
надання відповіді по суті.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим. – першому адресату, другому адресату
направляється лист до відома.
В.о. начальника

Єлизавета Шиян 050 640 31 69

Артем ХАРЧЕНКО

