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Шановна пані Дар’я!

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики
Міністерства розвитку громад та територій України розглянув Ваш запит на
публічну інформацію від 28.03.2020 щодо надання опису процедури
благоустрою прибудинкової території і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі
- Закон), публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, яка 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.

В частині другій цієї статті зазначено, що публічна інформація є
відкритою, крім випадків, встановлених законом. Іншими словами особа може
запитувати будь-яку інформацію, яка є в розпорядженні органів державної
влади та місцевого самоврядування, і яка не віднесена до інформації з
обмеженим доступом.

Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має
містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа,
щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації,
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Питання, порушенні Вами, потребують опрацювання норм чинного
законодавства.

Таким чином, інформація, яка Вами запитується, не належить до
публічної, оскільки не була отримана або створена Міністерством в процесі
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виконання своїх обов’язків та не знаходиться у володінні Мінрегіону.
З огляду на вищевказане, Ваш лист розглянуто відповідно до Закону

України «Про звернення громадян».
Законом України «Про благоустрій населених пунктів» зазначено, що

організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до
повноважень.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території
населеного пункту (села, селища, міста).

Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх
функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов
життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з
урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших
вимог, передбачених законодавством.

Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення
ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів (далі - Порядок),
затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-
комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Вимоги цього Порядку обов’язкові для всіх організацій незалежно від
їх відомчої належності та форм власності, які займаються ремонтом та
утриманням об’єктів благоустрою населених пунктів.

Відповідно до вимог Порядку, балансоутримувач забезпечує належне
утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або
може на конкурсних засадах залучати до цього інші підприємства, організації.

Крім того, власник, за поданням балансоутримувача, щорічно затверджує
заходи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою на наступний рік та
передбачає кошти на виконання цих заходів. Затверджується також перелік
об’єктів проведення капітального ремонту. Балансоутримувач об’єктів
благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у
повному обсязі.

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації
та ліквідації об’єднань власників квартир та нежитлових приміщень
багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов’язків щодо
спільного утримання багатоквартирного будинку визначає Закон України «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі - Закон про ОСББ).

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – об’єднання)
- юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень
багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна
та управління, утримання i використання спільного майна.

Згідно зі статтею 10 Закону про ОСББ органами управління об’єднання є
загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об’єднання.

Вищим органом управління об’єднання є загальні збори.
Відповідно до статті 12 Закону про ОСББ об’єднання самостійно визначаєМІНРЕГІОН
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порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у
порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання.

Разом з тим повідомляємо, що згідно зі статтею 20 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» 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.

Крім того, слід наголосити, що згідно зі статтею 74 цього Закону органи
та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою
діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і
фізичними особами.

Принагідно зазначаємо, що листи Міністерства не встановлюють норм
права і мають лише інформаційний характер.

З повагою

Директор Департаменту Галина ЗАЛЄВСЬКА

Бубела Галина
Тел. 207-1-844
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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