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Щодо розгляду електронного звернення

Міністерство юстиції України розглянуло заяву ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗЕЛЕНИЙ ЛИСТ» за вих. № 21/2 від 21 червня 2022 року            
(далі – Заява) (вх. № 64729-33-22 від 22 червня 2022 року) щодо державної 
реєстрації статуту територіальної громади міста Одеси (далі – Статут) та в 
межах компетенції повідомляє таке.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, 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.

Щодо першого питання Заяви повідомляємо таке.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» статут територіальної громади підлягає державній 
реєстрації в центральному органі виконавчої влади,що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації (легалізації)об’єднань громадян, інші 
громадських формувань.

Відповідно до Положення про державну реєстрацію статутів 
територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 липня 1998 року № 1150 (зі змінами) (далі – Положення), реєстрація 
статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім м. Києва), в тому числі 
статутів об’єднаних територіальних громад, утворених згідно із Законом 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», здійснюється 
відповідними територіальними органами Мін’юсту, а статуту територіальної 
громади м. Києва – Мін’юстом за заявою встановленого зразка.

За інформацією, наданою листом Південного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі – Міжрегіональне управління)                   
від 12 липня 2022 року № 9447/06.5-09 (вх. № 74580-32-22 від 12 липня         
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2022 року), 07 жовтня 2011 року державним реєстратором Одеського міського 
управління юстиції Шуваловою Тетяною Георгіївною зареєстровано Статут.

04 травня 2016 року на підставі акту прийому-передачі реєстраційних 
справ Одеським міським управлінням юстиції до управління державної 
реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області 
передано Статут. 

Слід зазначити, що в акті прийому-передачі реєстраційних справ відсутні 
будь-які відомості про передачу документів, що стали підставою для державної 
реєстрації Статуту.

Положення не передбачає повторного розгляду документів, в тому числі 
проведення повторної правової експертизи раніше зареєстрованих документів.

Водночас пунктом 9 Положення передбачено, що скасування реєстрації 
статуту здійснюється органом, що його зареєстрував у разі подання письмової 
заяви про це сільського, селищного, міського голови за наявності відповідного 
рішення представницького органу місцевого самоврядування, або на підставі 
рішення суду.

З огляду на вищевикладене, у Міжрегіональному управлінні відсутні 
підстави для проведення повторної правової експертизи раніше зареєстрованих 
документів.

Щодо другого питання Заяви повідомляємо таке.
Відповідно до абзацу сьомого пункту 1 Порядку проведення службового 

розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про 
запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Порядок), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 691) дія цього 
Порядку не поширюється на державних службовців, крім випадку, визначеного 
абзацом п’ятим цього пункту.

Абзац п’ятий пункту 1 Порядку регламентує, що службове розслідування 
може бути проведено з метою виявлення причин та умов, що призвели до 
вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи 
невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально 
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом 
Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням керівника 
органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, стосовно 
якої пропонується проведення службового розслідування

Згідно з частиною першою статті 64 Закону України «Про державну 
службу» (далі – Закон) за невиконання або неналежне виконання посадових 
обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами 
у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил 
етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний 
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службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, 
встановленому Законом.

Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної 
відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто 
протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у 
невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх 
посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими 
нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване 
дисциплінарне стягнення. 

Частиною першою статті 68 Закону встановлено, що дисциплінарні 
провадження ініціюються суб’єктом призначення.

Враховуючи вищевикладене, не вбачається порушення посадовими 
особами Міжрегіонального управління Конституції та законів України, а отже 
відсутні підстави для притягнення останніх до дисциплінарної 
відповідальності.

Крім того, згідно з частиною другою статті 55 Конституції України 
кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб.

Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну.

Директор Департаменту 
державної реєстрації                                                           В’ячеслав ХАРДІКОВ
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