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_________________ № _______________ на № _______________ від_______________

Громадська організація «Корупція-стоп»
вул. Новікова, 2а, буд.42а, м. Одеса,

Україна, 65033

Міністерство розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон)

розглянуло запит на інформацію Громадської організації «Корупція-стоп» від

12.11.2019 (реєстраційний номер Мінрегіону від 14.11.2019 № ЗПІ-247/15) щодо

надання інформації стосовно розгляду проектів рішень «Про затвердження

правил зберігання транспортних засобів на автостоянках» та в межах

компетенції повідомляє.

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.

Частиною четвертою статті 30 Закону України «Про місцеве

самоврядування» (далі – Закону) визначено, що до відання виконавчих органів

сільських, селищних, міських рад належать, зокрема прийняття рішень про

організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх

діяльністю відповідно до Закону.

Разом з цим, згідно з частиною другою статті 71 Закону України «Про

місцеве самоврядування» органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають

права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого

самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України,

цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого

самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень,
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та в інших випадках, передбачених законом.

Виходячи із вищенаведеного, питання, порушені у листі Громадської

організації «Корупція-стоп», знаходяться поза компетенцією Мінрегіону.

Т.в.о. директора Департаменту О. КОЖЕКІНА

Олена Чепік 284-06-05

____________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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