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Шановний Ігоре Вікторовичу!

Міністерство розвитку громад та територій України опрацювало Ваш
запит на публічну інформацію від 17.02.2020 стосовно надання інформації про
освіту кожного з робітників та керівників Бюро безоплатної правової допомоги
у Одеській області, згідно штатного розпису (по кожному бюро окремо) та у
межах компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до Положення про Міністерство розвитку громад та
територій України (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.04.2014 № 197, Мінрегіон є головним органом у
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну регіональну політику, державну політику у сфері розвитку
місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-
територіального устрою, державну житлову політику і політику у сфері
благоустрою населених пунктів, державну політику у сфері
житлово-комунального господарства, державну політику у сфері поводження з
побутовими відходами, державну політику у сфері будівництва, містобудування,
просторового планування територій та архітектури, державну політику у сфері
технічного регулювання у будівництві, а також забезпечує формування
державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, у
сфері контролю житлово-комунального господарства та у сфері забезпечення
енергетичної ефективності будівель.

Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України
(далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
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від 02.07.2014 р. № 228 основними завданнями Мін’юсту, зокрема є здійснення
загального управління у сфері надання безоплатної первинної правової
допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.

Пунктом 1 та 2 Положення про Координаційний центр з надання
правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 06.06.2012 р. № 504 визначено, що Координаційний центр з надання
правової допомоги (далі - Координаційний центр) утворюється з метою
формування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомоги,
забезпечення її доступності та якості. Координаційний центр є державною
установою і належить до сфери управління Мін’юсту.

Статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому
за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею
володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з
одночасним повідомленням про це запитувача.

З огляду на зазначене, повідомляємо, що Мінрегіон не є розпорядником
запитуваної Вами інформації, тому Ваш запит на публічну інформацію
направлено на розгляд до Міністерства юстиції України.

З повагою,

Державний секретар О. ВОЙТОВИЧ

Химорода Л.В.
284-05-88

____________________________________________________________________________________________________________________
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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