
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3ED5083160DBC59B0400000072604000F6556500 

Підписувач Гдичинський Віталій Богданович
Дійсний з 25.11.2021 9:52:21 по 25.11.2022 9:52:21

ЦМУ МЮ

Н4В#pВВC11scО
ПІ-Н-11-13/37 від 19.01.2022

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ 
УКРАЇНИ

Центральне міжрегіональне управління          

Міністерства юстиції (м. Київ)
ЦМУ МЮ (м. Київ)

пров. Музейний, 2-Д, м. Київ, 01001

Тел./факс: (044) 270-58-40

E-mail: xxxx@xx.xxnjust.gov.ua

сайт: www.kyivobljust.gov.ua
код згідно з ЄДРПОУ 43315602

__________________ № _____________________

На № _____________ від 17.01.2022

Максиму НЕСТЕРЕНКУ

foi+request-99099-

xxxxxxxx@xxxxxx.xxxvda.com.ua 

Щодо розгляду електронного запиту
на отримання публічної інформації 

Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції                 
(м. Київ) розглянуто Ваш електронний запит на отримання публічної 
інформації від 17.01.2022 (далі – Запит), зареєстрований 18.01.2022 за                  
вх. № ПІ-Н-11-13/37, стосовно надання інформації щодо партійних осередків 
зареєстрованих на Одиницю Віктора Васильовича, Одиницю Валентину 

Михайлівну та Руденко Майю Феліксівну станом на 01.09.2020; осередків, які 
легалізовані шляхом реєстрації та шляхом повідомлення у Славутицькому 

міському управлінні юстиції Київської області, а також інформацію чи є одним 

з трьох засновників Славутицької міської організації Української народної 
партії Івашко Віктор Григорович та повідомляємо наступне.

Відповідно до частини другої 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.
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.
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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», оскільки 

Запит містить прохання надати інформацію щодо партійних осередків 
зареєстрованих на Одиницю Віктора Васильовича, Одиницю Валентину 

Михайлівну та Руденко Майю Феліксівну станом на 01.09.2020, осередків, які 
легалізовані шляхом реєстрації та шляхом повідомлення у Славутицькому 

міському управлінні юстиції Київської області, а також інформацію чи є одним 

з трьох засновників Славутицької міської організації Української народної 
партії Івашко Віктор Григорович, 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 розглянуто в повному обсязі 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, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 1 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» територіальні органи Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є 
суб’єктами державної реєстрації у разі державної реєстрації, зокрема 
структурних утворень політичних партій.

Підпунктом 4.56 пункту 4 Положення про міжрегіональні управління 
Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23.06.2011 (зі змінами), передбачено, що міжрегіональне управління здійснює 
відповідно до закону державну реєстрацію, зокрема структурних утворень 
політичних партій.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
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громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) створюється з 
метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а 
також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних 

осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та 
фізичних осіб – підприємців з Єдиного державного реєстру.

Невід’ємною архівною складовою частиною Єдиного державного реєстру 

є Реєстр документів дозвільного характеру, Єдиний реєстр громадських 

формувань, Реєстр громадських об’єднань та Єдиний реєстр підприємств, щодо 

яких порушено провадження у справі про банкрутство.
Відповідно до пункту 1.1 Положення про Єдиний реєстр громадських 

формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 19.12.2008        

№ 2226/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за                  
№ 1220/15911 (зі змінами) (далі – Положення), Єдиний реєстр громадських 

формувань (далі – Єдиний реєстр) – це електронна база даних, яка містить 
відомості, зокрема, про легалізацію (реєстрацію) політичних партій, обласних, 
міських і районних організацій політичних партій та інших структурних 

утворень політичних партій.
Слід зауважити, що відповідно до пункту 2.1 Положення відомості про 

легалізацію (реєстрацію) в установленому законодавством порядку 

громадських формувань підлягають обов’язковому внесенню до Єдиного 

реєстру.
Згідно з пунктом 2.5.13 Положення, відомостями про структурні 

утворення політичної партії, що вносяться до Єдиного реєстру є, зокрема: 
реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному реєстрі; 
найменування (повне, скорочене (за наявності), форма легалізації (шляхом 

реєстрації, шляхом повідомлення про заснування); відомості про керівника 
структурного утворення: прізвище, ім'я, по батькові; місцезнаходження, номер 

телефону; територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії; 
дата та номер рішення керівного органу політичної партії, яким завірено заяву 

про реєстрацію структурного утворення політичної партії; дата легалізації 
(реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі обласних, міських, 
районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом 

партії, або в книзі обліку первинних осередків політичних партій; відомості про 

наявність права юридичної особи структурного утворення політичної партії; 
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його дубліката); відомості про 

зміни, які внесені до запису: зміни, унесені до запису; дата взяття до відома 
змін, дата та підстава прийнятого рішення (лист, правовий висновок, наказ, 
рішення суду); відомості про припинення діяльності структурного утворення 
політичної партії: дата, шляхи (реорганізація, ліквідація (саморозпуск), 
заборона діяльності, анулювання реєстраційного свідоцтва) та підстава 
припинення діяльності; відомості про Реєстратора.

Враховуючи викладене, Центральне міжрегіональне управління 
Міністерства юстиції (м. Київ) відповідно до закону здійснює державну 

реєстрацію структурних утворень політичних партій та не наділено 
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повноваження ведення обліку, статистичної звітності структурних утворень 
політичних партій, зокрема структурних утворень політичних партій 

легалізованих шляхом реєстрації та шляхом повідомлення у Славутицькому 

міському управлінні юстиції Київської області. Також Положенням не 
передбачено внесення до Єдиного реєстру інформації про засновників 
структурних утворень політичних партій. 

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до відомостей Єдиного реєстру 

та матеріалів реєстраційної справи станом на 01.09.2020 Одиниця Валентина 
Михайлівна є Головою Єреванського первинного осередку Єдиного Центру; 
Руденко Майя Феліксівна – Головою Первинної організації «Чернігівська» 

Славутицької міської організації Партії регіонів.
Відповідно до матеріалів реєстраційної справи Славутицької міської 

організації Української народної партії інформація щодо участі Івашка Віктора 
Григоровича в установчих зборах Славутицької міської організації Київської 
обласної організації політичної партії «РУХ (Український Народний Рух)», які 
відбулися 12.12.2000, відсутня.

Також надаємо інформацію щодо структурних утворень політичних 

партій зареєстрованих/легалізованих шляхом письмового повідомлення про 

утворення Славутицьким міським управлінням юстиції Київської області згідно 

з додатком.
Додатково повідомляємо, що згідно зі статтею 23 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 

або суду.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Заступник начальника
Центрального міжрегіонального
управління Міністерства юстиції
у Київській області Центрального
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Київ)                                  Віталій ГДИЧИНСЬКИЙ
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