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У Міністерстві юстиції України розглянуто Ваше звернення (оформлене як 

запит на отримання публічної інформації (зареєстровано в Мін’юсті від 10 

вересня 2020 року за № ПІ-П-3163) стосовно надання інформації щодо 

нормативно-правових актів, які регулюють питання утворення та функціонування 

полігону твердих побутових відходів, а також документів, необхідних для 

здійснення діяльності з утворення та функціонування полігону твердих 

побутових відходів, та в межах компетенції повідомляється про таке.
Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими 

засобами та на будь-яких носіях інформація, що 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 (стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
Проте запитувана Вами інформація не є публічною у розумінні Закону 

України «Про доступ до публічної інформації».
Слід також зазначити, що діючи на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також згідно з 
підпунктами 16, 17, 33 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 
2014 року № 228, Міністерство юстиції України підтримує тексти актів 
законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання, 
забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, 
надання інформації з нього, організовує розгляд звернень громадян з питань, 
пов’язаних із діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також 
стосовно актів, які ним видаються.

Ваше звернення не стосується питань, які пов’язані з діяльністю Мін’юсту, 

його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Міністерства.
Разом з тим інформуємо, що відповідно до пункту 6 Порядку ведення 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування 
ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 
2001 року № 376, до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 
(далі – Реєстр) включаються нормативно-правові акти, видані починаючи з 
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дня прийняття Акта проголошення незалежності України 
(24 серпня 1991 року), чинні, опубліковані та неопубліковані закони України, 
постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента 
України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, 
рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін’юсті 
нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства 
підлягають державній реєстрації, Національного банку, нормативно-правові 
акти, видані (прийняті) НКЦПФР на виконання Закону України «Про 
спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», а також 
міжнародні договори України.

При цьому відповідно до підпункту 3.3.1 пункту 3.3 розділу ІІІ Інструкції 
про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного 
державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Інструкція), 
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року 
№ 57/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року 
за № 546/6834, безоплатний цілодобовий доступ до інформаційного фонду 
Реєстру здійснюється через веб-сайт www.reestrnpa.gov.ua шляхом пошуку та 
перегляду всіх наявних у цьому фонді копій еталонних текстів Реєстру.

Згідно з абзацами першим, третім, п’ятим, шостим підпункту 4.2.1 
пункту 4.2 розділу ІV Інструкції інформація з інформаційного фонду Єдиного 
державного реєстру нормативно-правових актів є публічною інформацією та 
підлягає наданню на запит відповідно до Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

У таких запитах також обов’язково зазначаються:
повні або часткові відомості про нормативно-правовий акт, копія якого 

запитується, зокрема: вид нормативно-правового акта; видавник нормативно-
правового акта; дата видання, номер, назва нормативно-правового акта; дата 
редакції контрольного стану; реєстраційний код; дата і номер державної 
реєстрації в Міністерстві юстиції України; обсяг необхідної інформації. 

Запити, що передбачають пошук документів певної тематичної 
спрямованості без зазначення повних або часткових відомостей, визначених у 
цьому підпункті, Держателем Реєстру не задовольняються.

Водночас у контексті порушених у зверненні питань інформуємо, що 

правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням 

або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, 
зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та видаленням, 
знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу 

відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території 
України визначає Закон України «Про відходи».

Відповідно до статті 25 зазначеного Закону до компетенції центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами 

належить, зокрема, формування державної політики у сфері поводження з 

побутовими відходами, забезпечення розроблення державних програм у сфері 
поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з 

побутовими відходами; нормативно-методичне забезпечення з питань 

поводження з побутовими відходами; розроблення та затвердження державних 

http://www.reestrnpa.gov.ua/


3

стандартів, норм і правил у сфері поводження з побутовими відходами; 
затвердження за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, правил експлуатації та утримання об'єктів поводження з 

побутовими відходами.
Так, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує, зокрема, державну політику у сфері 
поводження з побутовими відходами, є Міністерство розвитку громад та 

територій України (Мінрегіон). 
Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, затверджує 

порядки, стандарти, норми і правила у сфері житлово-комунального 

господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з 
побутовими відходами, узагальнює практику застосування законодавства з 

питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення законодавчих актів, інформує та надає роз’яснення щодо 

реалізації державної політики у відповідних сферах (пункти 1, 4 Положення про 

Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 850).

Отже, з порушених у зверненні питань Ви можете звернутися до зазначеного 

центрального органу виконавчої влади. 
Також звертаємо увагу на те, що листи міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, а мають лише 

роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють жодних правових 

норм.

Перший заступник Міністра                                                   Євгеній ГОРОВЕЦЬ

Світлана Ральченко  271 16 99
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Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


