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Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 
опрацювало запит на інформацію пана Юрія від 09.02.2021 щодо 
впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, та 
повідомляє. 

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до Положення про Міністерство цифрової трансформації 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
18.09.2019 № 856, Мінцифри як головний орган у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
політики, зокрема, у сфері надання адміністративних послуг, відповідно до 
покладених завдань координує діяльність органів, що утворили центри 
надання адміністративних послуг, з питань підвищення рівня якості надання 
електронних та адміністративних послуг, розвитку електронної інформаційної 
взаємодії таких центрів із суб’єктами надання адміністративних послуг, 
розширення функцій центрів та переліку послуг, які надаються через них; 
здійснює моніторинг якості надання електронних та адміністративних послуг. 
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Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
(далі – Закон) 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. Публічна інформація є відкритою, крім 
випадків, встановлених законом. 

Частиною третьою статті 22 Закону визначено, що 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. У такому разі відлік строку розгляду запиту 
на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. 

Порядок надання адміністративних послуг у сфері будівництва та 
створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва 
регулюється Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

Частиною третьою статті 221 зазначеного Закону передбачено, що 
держателем електронної системи є центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, 
архітектури, містобудування, який вживає організаційних заходів, пов’язаних 
із забезпеченням функціонування електронної системи. 

Порядок проведення експериментального проекту щодо запровадження 
першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а 
також Порядок ведення першої черги Єдиної державної електронної системи 
у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту (далі – 

Порядок), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 
2020 р. № 559. 

Відповідно до пункту 25 Порядку держателем Електронної системи є 
Мінрегіон, який розробляє та удосконалює нормативно-правові акти щодо 
функціонування Електронної системи; інформує технічного адміністратора 
Електронної системи за зверненнями фізичних та юридичних осіб про 
виявлені недоліки у роботі Електронної системи та вносить пропозиції щодо 
усунення виявлених недоліків у роботі Електронної системи та вдосконалення 
її роботи; забезпечує модернізацію програмного забезпечення Електронної 
системи шляхом розроблення та затвердження технічного завдання, відбору 
виконавців, оплати та прийняття виконаних робіт (надання послуг); забезпечує 
створення комплексної системи захисту інформації Електронної системи; 
впроваджує Електронну систему в експлуатацію, забезпечує налагодження 
інформаційної взаємодії між Електронною системою та електронними 
інформаційними ресурсами державних органів та органів місцевого 
самоврядування; забезпечує фінансування заходів технічного адміністратора, 
пов’язаних з адмініструванням Електронної системи; здійснює контролю за 
функціонуванням Електронної системи. 

Враховуючи зазначене та керуючись вимогами статті 22 Закону 
надсилаємо запит на інформацію пана Юрія від 09.02.2021 за належністю та 
надання відповіді заявнику. 



Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. на першу адресу. 
 

 

 
Перший заступник Міністра            Олексій ВИСКУБ 
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