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Департамент житлової політики та благоустрою Міністерства розвитку громад 

та територій України розглянув Ваш запит на публічну інформацію  

від 26.08.2021 (вх. № ЗПІ-1138/1 від 26.08.2021) і в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до статті 1 Закону «Про доступ до публічної інформації», 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. 

У 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. 

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації, надати 

публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Таким чином, інформація, яка Вами запитується не відноситься до публічної, 

оскільки не була отримана або створена Міністерством в процесі виконання своїх 

обов’язків та не знаходиться у володінні Мінрегіону. 

З огляду на вищевказане, повідомляємо про відсутність у архіві Мінрегіону 

нормативно-правових актів радянської влади, якими регулювалося встановлення 

розміру тротуарів біля прибудинкової території. 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001899106pÎ
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Підписувач СТАРЦЕВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA10400000012FF2D00F08AD601
Дійсний з 01.12.2020 16:29:17 по 01.12.2021 23:59:59

вн. №1899106


