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Камінському С., Васильєву І.,
Галині, Стоцькому І., Крамар Т.,
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Сметанкову В.
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України розглянуло ваші запити стосовно отримання інформації про
причини відключення приватних будинків та демонтажу опор і мережі
електропостачання на вул. Набережна в смт Сергіївка м. Білгород-Дністровський
Одеської області, які надійшли листами Секретаріату Кабінету Міністрів України від
06.11.2019 № 25276/0/2-19 та № 25448/0/2-19, і повідомляє.
Відповідно до Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р.
№ 32 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 847)
(далі – Положення), Мінекоенерго є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику,
зокрема в електроенергетичному комплексі.
Згідно з пунктом 5 Положення Мінекоенерго відповідно до покладених на
нього завдань, зокрема, інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної
політики з питань, що належать до його компетенції, розробляє і затверджує правила
безпеки постачання електричної енергії та здійснює моніторинг безпеки постачання
електричної енергії.
Враховуючи зазначене, Мінрегіон надіслав ваші звернення до Міністерства
енергетики та захисту довкілля України для розгляду та надання всебічної допомоги
щодо відновлення постачання електричної енергії, листом від 14.11.2019
№ 7/9.3.1/18138-19, копія якого додається.
Додаток: на 1 арк. у 1 прим.
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Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
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захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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