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Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики
Міністерства розвитку громад та територій України розглянув Ваш запит
від 01.11.2019, який надійшов через сайт «Доступ до Правди»
(вх. від 04.11.2019 № ЗПІ-581) щодо надання публічної інформації і в межах
наданих повноважень повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» розпорядник інформації (Мінрегіон) не володіє і не
зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у
формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в
електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому,
торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах є
Міністерство енергетики та захисту довкілля України (пункт 2 Положення про
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 847).

Основними завданнями Мінекоенерго є, зокрема забезпечення
формування та у межах повноважень реалізація державної політики у сфері
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Статтею 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначено,
що місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і
законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль
зокрема за додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного,
комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.

Відповідно до положень статті 20 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», місцева державна адміністрація зокрема забезпечує організацію
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обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями
житлово-комунального господарства, зв’язку, телебачення, радіомовлення,
торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного
обслуговування незалежно від форм власності.

Враховуючи викладене, на підставі частини третьої статті 22 Закону України
«Про доступ до публічної інформації» Ваш запит направлено для розгляду до
Мінекоенерго та Одеської обласної державної адміністрації для відповідного
реагування.

Додаток: на 2 арк.

Директор Департаменту Г. ЗАЛЄВСЬКА

Росінська І.Г. 207 18 76
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