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У Міністерстві юстиції України розглянуто Ваш лист від 14 вересня                  

2021 року оформлений, як запит на отримання публічної інформації, стосовно 

надання роз’яснення щодо необхідності здійснення або нездійснення 

товариством з обмеженою відповідальністю «Теплоенергоцентр Роганського 

промвузла» заходів, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» у 

частині проведення тендерів, та в межах компетенції повідомляється таке.
Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний 

інтерес, визначає Закон України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону запит на 

інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 

інформацію, що знаходиться у його володінні.
Разом з тим 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 (частина 

перша статті 1 вищезазначеного Закону).
У зв’язку з чим, повідомляємо, що Міністерство юстиції не має у володінні 

запитуваної Вами інформації, а отже, питання, порушене у Вашому запиті, в 

розумінні цього Закону не є запитом на публічну інформацію та стосується 

роз’яснення законодавства.
Водночас згідно з частиною другою статті 19 Конституції України 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.
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При цьому Міністерство юстиції, діючи на підставі, в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також відповідно 

до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, відповідно до 

покладених на нього завдань організовує розгляд звернень громадян з питань, 
пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також 

стосовно актів, які ним видаються (підпункт 33 пункту 4 цього Положення).
Відповідно до пунктів 12 та 13 частини першої статті 9 Закону України 

«Про публічні закупівлі» надання узагальнених відповідей рекомендаційного 

характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель та надання 

безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель на 

інформаційному ресурсі Уповноваженого органу є основними функціями 

Уповноваженого органу, яким відповідно до пункту 36 статті 1 Закону є 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері публічних закупівель.
Також, згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство економіки України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року 

№ 459, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних 

закупівель, є Мінекономіки.

При цьому повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони лише мають 

інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Заступник Міністра         Олександр БАНЧУК

Альона Прокопенко 271-15-20 

__________________________________________________________________________________________________________________________

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.


