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Шановні Наталія Михайлівно та Анастасіє Віталіївно!

На Ваш запит, що надійшов 22 вересня 2021 року на електронну 

адресу Апарату РНБО України з використанням сервісів сайту «Доступ до 

правди» для надсилання запитів відповідно до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», повідомляємо.

Згідно зі статтею 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.

Створення публічної інформації з питань Вашого запиту не належить 

до повноважень Ради національної безпеки і оборони України та її 

Апарату, визначених Законом України «Про Раду національної безпеки і 

оборони України» і Положенням про Апарат Ради національної безпеки і 

оборони України.

Також інформуємо, що відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» запит на інформацію -  це прохання особи до 

розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у 

його володінні.

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 згаданим вище Законом.

Для відповіді на інформаційний запит розпорядник не повинен 

створювати нову інформацію (готувати аналітичні матеріали тощо).

Водночас інформуємо, що відповідно до Положення про М іністерство 

розвитку громад та територій України, затвердженого постановою 

Кабінету М іністрів України від ЗО квітня 2014 р. № 197, М інрегіон є
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головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує, зокрема, державну політику у сферах житлово-комунального 

господарства, контролю житлово-комунального господарства та 

забезпечення енергетичної ефективності будівель.

Основними завданнями М інрегіону є сприяння створенню 

виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління 

якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних 

стандартів; здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово- 

комунальні послуги.

Тому Ваш запит про те, «скільки фактів відключення від послуг Ж КП 

за борги мало місце в Україні за 2019-2021 роки», яких вжито заходів до 

попередження відключення Вашого помешкання від електропостачання 

відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» надіслано до М іністерство розвитку громад та 

територій України з проханням надати Вам інформацію по суті.

З повагою 

керівник служби
забезпечення доступу до публічної 
інформації та зв’язків із ЗМІ


