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Шановний пане Ігоре!

Управління благоустрою територій та комунального обслуговування
Міністерства розвитку громад та територій України розглянуло Ваш запит на
отримання публічної інформації від 12.11.2019, надісланий листом Міністерства
інфраструктури України за № 12968/25/10-19 від 19.11.2019 (реєстр. № ЗПІ-
247/16 від 21.11.2019) стосовно деяких питань надання послуг платного
паркування та зберігання транспортних засобів та повідомляє, що про
результати розгляду порушеного питання Вас було поінформовано листом,
копія якого додається.

Разом з тим повідомляємо, що 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.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі – Закон), публічна інформація - це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.

Зміст Вашого звернення, свідчить про те, що порушене у ньому питання
відноситься до відання Одеської міської ради.

Згідно пункту 561 статті 26, пункту 8 статті 28, пункту 71 статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад належить затвердження вимог до
облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням
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норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів,
державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та
інших нормативних документів, підготовка та затвердження переліку
спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів та 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 транспортних засобів вимог щодо розміщення,
обладнання та функціонування майданчиків для паркування.

Водночас статтею 20 зазначеного Закону визначено, що 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.

Додаток: на 1 арк.

З повагою

Заступник начальника Управління
- начальник відділу

Л. ПОЛТОРАЧЕНКО

Заведій Ірина
Тел. 207-1-812

МІНРЕГІОН

Ì0001605712%Î

№8/11.2/4931-19 від 22.11.2019
Підписано ЕЦП

Полтораченко Людмила Іванівна
22.11.2019 13:19

1605712


