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Заявнику, що іменує себе
Живий Мужчина, 
Людина в статусі Людина, 
Олександр Васильович 

з Роду Матвій

foi+request-94704-a00506f7 

@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд запиту 

на отримання інформації

Шановний запитувачу!

Міністерство енергетики України (далі – Міністерство) в межах 
повноважень розглянуло Ваш інформаційний запит від 28.10.2021, що 
12.11.2021 надійшов до Міністерства від Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, щодо надання належним чином оформленої фотокопії документів про 
дати початку та дати завершення експерименту, який зазначено у пункті 2 

розділу ІІ (Прикінцеві положення) Закону України № 2362-VIII «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони 

навколишнього природного середовища» від 22 березня 2018 року і повідомляє. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 

«Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України реорганізовано 
шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі 
питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України перейменовано на 
Міністерство енергетики України та утворено Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України.

Відповідно до підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України 

від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів 
виконавчої влади», Міністерство енергетики України та Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України є правонаступниками прав, обов’язків 
та майна Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах.
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Відповідно до Положення про Міністерство енергетики України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. 
№ 507, Міністерство енергетики України є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує: формування та 
реалізацію державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, 
вугільнопромисловому, торфодобувному, нафтогазовому та 
нафтогазопереробному комплексі; формування та реалізацію державної 
політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива (крім питань забезпечення енергоефективності будівель та інших 
споруд) та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і 
теплопостачання.

З огляду на зазначене, викладені у Вашому запиті питання не належать до 
компетенції Міністерства енергетики України.

Одночасно, довідково інформуємо, що питання оформлення, 
оприлюднення  та зберігання актів Кабінету Міністрів України регулюються 
нормами Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950.

З повагою, 

Заступник Міністра енергетики України 

з питань європейської інтеграції                                   Ярослав ДЕМЧЕНКОВ

Верзун Андрій   206-3692


