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Шановний пане.Ашполі:ю! 

За результаrами опрацювання Вашого зашпу mд 24.04.2020, що надійшов до Секреmрuпу Кабінеху 
Міністрів елеюрошюю пошrою, в межах компеrенції ІЩЦСИJІаfМО скановані копіі ра:шоряджень Ююшеху 
Мінісrрів вjд 15.042020 № 480 «Про зшвердження перспеюивного ШІану формування tq)НЩ)ій громад 
Миколаївської області» та № 481 «Про зшвердження перспекrивноrо плану формування териrорій rро.1\fЗД 
Жиrомирської області», mд 22.042020 № 482 «Про заmердження перспеюивного плану формування 
териrорій громад Тернопільської обласrі» та № 483 <dJpo зmвердження перспеюивноrо плану формування 
територій громад Іван�ї обласrі» (додаклься). 

Із вказаними вшце розпорядженнm.m Кабінеху Міністрів Ви можеrе оонайомиmся на Урядовому веб
порrалі (www.kmu.gov.ua) у розділі «Рішення Уряду>> за посиланням: https://www .kmu.gov.ua/npasearch. 

Також інформуЕМо, що зrідно із cmrreю 19 Консппуції Украfuи q,гани державної впади та орrани 
місцевого самоврядування, іх посадові особи зобов'язані діяІи JПШІе на пjдсrаві, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Консппуцією та законами Украіни. 

Згідно із Законом Украfuи <dlpo Кабінет Мінісrрів України» та відповідно до§ 1 Регламеmу Кабшеху 
Мінісrрів Украіни, заrвердженого посrановою Кабінеху Міністрів вjд 18.07.2007 № 950, Кабінет МініСІрів є 
колеrіальним органом, який приймає рішення після обrовq>евня mmшь на його засіданнях та видає 
посrанови і роопорядження, обов'язкові до виконання. 

На засіданні Уряду 15.04.2020 прийшпо роопорядження. Кабіне�у Мінісrрів «Про зшщ,дження 
перспеюивн:оrо ШІаНУ формування териrорій громад Харківської обласrі» (далі - Розпорядження) та 
доручено Мінреrіону разом з Секретаріаrом Кабінеху Мінісrрів доопрацювши його та оформиm щдп:овідно 
до регламеmн:их вимог. 

За шформаціоо Дирекrорmу координації та оцінки реrіональної полі111КИ Сещ>еrарішу Кабінеху 
МініСІрів, сrаном на 22.052020 доопрацьований проекr Розпорядження mд Мінреrіону до Секреmрuпу 
Каошеху МініСІрів не надходив. 

Відповідно до пуmау 1 посrанови Кабінеху МініСІрів mд 25.052011 № 583 «Пиnзння виконання 
Закону Украfuи «Про дОСІУП до публічної інФ<>Іющії>> в Се1<ретаріші Каоше�у Мінісzрів Украіни, 
цеmральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаршr Кабіне�у Мінісrрів не є разп�м 
інформаціі за зашпами сrосовно інформації Ьnпих державних органів Украіни, а також щодо шформації, яка 
може буm оrримана ІШІЯХОМ узагальнеmщ аналіmчної обробки даних або яка поrребує сmорення в інший 
спосіб. 

Ураховуючи викладене, Ваш зamrr відповідно до часmни треп.ої етапі 22 Закону Украіни «Про 
досrуп до публічної інформацш> надіслано до Мінреrіону для розгляду та надання Вам ошьш деrальної 
інформації сrосовно Розпорsщження в усrановленому порядку. 

Додшuк: на 61 арк. 
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