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Шановний пане Ігоре!
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства розглянуло Ваше звернення від 13 березня 2019
року (вх. № Б-1074 від 14.03.2019) стосовно рішення Одеської міської ради
№ 5286-VI від 27.08.2014 року «Про затвердження переліку спеціальних
земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із
забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси» та в
межах компетенції повідомляє.
Статтею 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
(далі - Закон) визначено, що представницький орган місцевого самоврядування
- виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону
наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати
від її імені рішення.
Згідно з підпунктами 4, 71 пункту «а» частини першої статті 30 Закону
до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать
власні (самоврядні) повноваження щодо прийняття рішень про організацію,
зокрема, майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення
контролю за їх діяльністю відповідно до закону; прийняття рішень про
розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування
транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів,
здійснення контролю за дотриманням визначених Правилами паркування
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транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 року № 1342, вимог щодо розміщення, обладнання та
функціонування майданчиків для паркування.
Враховуючи вищевикладене, повторно наголошуємо, що у Мінрегіону
як центрального органу виконавчої влади, що діє в межах повноважень,
визначених Положенням про Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197, відсутні
повноваження із здійснення контролю за діяльністю органів місцевого
самоврядування, а також Мінрегіон не має права втручатися в діяльність
органів місцевого самоврядування при прийняті ними рішень віднесених до їх
повноважень.
Підпунктом 25 пункту 4 зазначеного Положення визначено, що
Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань інформує та надає
роз’яснення щодо реалізації державної політики, зокрема у сфері благоустрою
населених пунктів.
Крім того зазначаємо, що статтею 6 Господарського кодексу України
встановлена заборонена незаконного втручання органів державної влади, їх
посадових осіб у господарські відносини.
Разом з тим, згідно зі статтею 20 Закону державний контроль за
діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може
здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до
втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення
органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.
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Т.в.о. державного секретаря
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