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Щодо розгляду запитів

Міністерство юстиції України розглянуло Ваші запити на отримання публічної 
інформації від 04.02.2022 №№1-61, надіслані листом Секретаріату Кабінету Міністрів 

України від 10.02.2022 № 3935/0/2-22 (вх. № 50-6-22 від 10.02.2022), щодо питань, 
пов’язаних з діяльністю Державної служби України з контролю за наркотиками, та в 

межах компетенції повідомляє.
Згідно із статтею 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. 
Міністерство юстиції України діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що визначені Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (зі змінами), відповідно 

до якого є органом у системі центральних органів виконавчої влади, що реалізує 

державну політику, зокрема, з питань державної реєстрації юридичних осіб, 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та надає роз’яснення 

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.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – 

підприємців (далі – державна реєстрація), регулюються Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» (далі – Закон) та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно 

до Закону.
Державна реєстрація базується на принципах, визначених частиною першою 

статті 4 Закону, зокрема: врегулювання відносин, пов’язаних з державною 

реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно Законом, внесення 
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відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) виключно 

на підставі та відповідно до Закону.
Відповідно до частини третьої статті 9 Закону в Єдиному державному реєстрі 

щодо державних органів як юридичних осіб містяться відомості, зокрема, про 

перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення 

щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, 
ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений органом, що прийняв рішення 

про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.
Станом на 14.02.2022 в Єдиному державному реєстрі щодо Державної служби 

України з контролю за наркотиками містяться відомості про проведення 06.03.2015 

реєстраційної дії «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або 

уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її 
реорганізації». Зазначені відомості внесені на підставі постанови Кабінету Міністрів 

України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади», пунктом 1 якої  визначено утворити Державну службу України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками, реорганізувавши шляхом злиття 

Державну службу України з лікарських засобів та Державну службу з контролю за 

наркотиками. Головою комісії з припинення призначено – Дзісяка О.П.
Згідно з частиною чотирнадцятою статті 17 Закону для державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури 

припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами 

подаються, зокрема, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
передавального акта – у разі припинення юридичної особи в результаті злиття; 
довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону 

підлягають довгостроковому зберіганню, – у разі припинення юридичної особи в 

результаті злиття.
Порядком здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або 

ліквідацією міністерств, інших центральних органів  виконавчої влади, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2011 № 1074 (зі змінами) 
визначено, що орган виконавчої влади припиняється шляхом реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

У разі злиття органів виконавчої влади права та обов’язки органів виконавчої 
влади переходять до органу виконавчої влади, утвореного внаслідок такого злиття.

Майнові права та обов’язки органів виконавчої влади у разі їх злиття, 
переходять правонаступникові на підставі передавального акта.

Внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) органів 

виконавчої влади припиняється той орган виконавчої влади, майнові права та 

обов’язки якого переходять його правонаступникам.
Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону у разі злиття юридичних осіб 

здійснюється державна реєстрація новоутвореної юридичної особи та державна 

реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття. 

Злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення 

юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного 

державного реєстру запису про її припинення (частина п’ята статті 104 ЦК України). 
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За даними Єдиного державного реєстру, припинення зазначеної юридичної 
особи не завершено.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 1 Закону заявником у разі подання 

документів для державної реєстрації припинення юридичної особи є голова комісії з 

припинення або уповноважена ним особа.
Таким чином, для проведення державної реєстрації припинення юридичної 

особи в результаті реорганізації голова комісії з припинення або уповноважена ним 

особа має подати відповідні документи, визначені статтею 17 Закону.
Суб’єктами державної реєстрації юридичних осіб є виконавчі органи сільських, 

селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у 

містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси (абзац шостий                    

пункту 14 частини першої статті 1 Закону).

Директор Департаменту  
державної реєстрації                                                                   В’ячеслав ХАРДІКОВ

Марія Суворова 233 65 39

______________________________________________________________________________________________
1Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 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 цим законом. Питання, 
порушені у Ваших запитах, за своїм змістом не є публічною інформацією в розумінні статті 1 зазначеного Закону. Тому 

Ваші запити розглянуто у строк, установленому Законом України «Про звернення громадян».
Персональні дані, вказані Вами у запитах, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Ваших запитів.


