
  

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінцифри 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851 
 

 

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р.  
 

 

Інтернет асоціація України 

вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 22,  

м. Київ, 04053 
 

 

Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 

опрацювало лист Інтернет асоціації України від 25.02.2021 № 21/3 щодо 

накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у 

користувачів при використанні ряду Telegram-каналів та повідомляє. 

Статтею 6 Основного Закону України передбачено, що державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів 

України. 

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. 

Статтею 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що 

втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, 

неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення 

інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або 

впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень 

забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової 

влади. 

Згідно із частинами першою, другою статті 3 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та 

іншими законами України, указами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


2 
 

України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства 

України. Організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим 

та іншими законами України. 

Міністерство цифрової трансформації України є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, 

цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного 

урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, 

інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері 

розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих 

даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та 

інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 

Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання 

електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг 

та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії; відповідно до 

покладених на нього завдань інформує та надає роз’яснення щодо реалізації 

державної політики у визначених сферах діяльності; здійснює розгляд звернень 

громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінцифри, підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які 

видаються Мінцифри (абзац другий пункту 1, підпункти 231, 24 пункту 4 

Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856). 

Відповідно до Положення про Міністерство цифрової трансформації 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 

2019 року № 856, Мінцифри не наділене повноваженнями здійснювати правову 

оцінку діяльності органів державної влади, а також підприємств, установ, 

організацій та їх посадових осіб. 

Разом із цим, Мінцифри в межах наданих повноважень та в установленому 

законодавством порядку вживатиме заходів щодо удосконалення нормативно-

правових актів з віднесених до його повноважень питань для забезпечення прав 

і свобод людини і громадянина. 

 

Заступник Міністра                                                                 Олександр БОРНЯКОВ 

 

 

Дмитро Гашинський 

Hashynskyi@thedigital.gov.ua 
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