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Про направлення запиту

Міністерство енергетики повідомляє, що отримало запит В. Жосан від 16 

червня 2020 року (вх. № 620/ЗПІ-20 від 04 червня 2020 року) на отримання 

публічної інформації щодо номеру та дати розпорядження Кабінету Міністрів 

України, яким призначено Ірину Ставчук виконуючим обов’язки Міністра 

захисту довкілля та природних ресурсів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі 

питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» 

перейменовано Міністерство енергетики та захисту довкілля України на 

Міністерство енергетики України, утворено Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України, та, відповідно розділено сфери, в яких кожен з 

органів виконавчої влади забезпечує формування та реалізацію політики.
Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, 

Міністерство юстиції України відповідно до покладених на нього завдань, 
зокрема, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових 

актів, надання інформації з нього, здійснює офіційне опублікування нормативно-
правових актів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейського 

суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені «Офіційний 

вісник України».
Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376, до Реєстру 

включаються, зокрема, закони України, постанови Верховної Ради України, 
укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України.
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Згідно із частиною третьою статті 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. 
Враховуючи, що  Міністерство енергетики не володіє та не є 

розпорядником запитуваної інформації,  направляємо до Міністерства юстиції, 
як належного розпорядника інформації, запит В. Жосан від 16 червня 2020 року  

на отримання публічної інформації щодо номеру та дати розпорядження 

Кабінету Міністрів України, яким призначено Ірину Ставчук виконуючим 

обов’язки Міністра захисту довкілля та природних ресурсів. 

Додаток на 1 арк.

В. о. державного секретаря                                                Світлана ПЕРЖИНСЬКА
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