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До Міністерства розвитку громад та територій України надійшов 
інформаційний запит від 10.11.2021, зареєстрований за № ЗПІ-2478 від 
10.11.2021, щодо надання чинної схеми вулиць і доріг мікрорайону Микільська 

Слобідка у Дніпровському районі м. Києва із зазначенням перетину вулиці 
Микільсько-Слобідської та вулиці Андрія Аболмасова (раніше – Панельна),                
її відповідності містобудівній документації на місцевому рівні, а також 
законності розміщення шлагбауму на перетині вищезазначених вулиць. 

Відповідно до матеріалів зазначеного запиту в межах компетенції                    
Міністерства інформуємо, що питання планування і забудови територій 
населених пунктів та міжселенних територій на державному, регіональному та 
місцевому рівні наразі регулюються державними будівельними нормами                        
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», розробленими на 
заміну ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», які набрали 
чинності з 1 жовтня 2019 року. У свою чергу, із набранням з 1 вересня 2018 
року чинності ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», крім 
інших, втратили чинність ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і 
сільських поселень». 

Також зазначаємо, згідно із Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» доступ до матеріалів містобудівної документації на 
місцевому рівні, крім інформації, яка відповідно до закону становить державну 
таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом, не може 
обмежуватися. Загальна доступність матеріалів містобудівної документації на 
місцевому рівні забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію. 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001937022%Î
№7/14.4.1/17242-21 від 12.11.2021

Підписувач Козловська Наталія Вікторівна
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000007C870000FB2A0100
Дійсний з 06.04.2021 17:46:10 по 06.04.2023 17:46:10

вн. №1937022

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


 

 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) 
передбачено, що 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. 

Розпорядниками інформації для цілей цього Закону, крім інших,  
визнаються суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші 
державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної 
Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції 
відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання. 

Згідно зі статтями 20 та 23 цього Закону розпорядник інформації має 
надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня 
отримання запиту. 

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. 

Статтею 17 Закону України «Про автомобільні дороги» встановлено,                                   
що управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших 
населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого 
самоврядування, у віданні яких вони знаходяться. 

При цьому згідно зі статтею 21 цього Закону органи місцевого 
самоврядування, що управляють функціонуванням та розвитком вулиць і доріг 
міст та інших населених пунктів, крім іншого, відповідають за стан вулиць і 
доріг міст та інших населених пунктів відповідно до діючих норм; якість робіт з 
проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 
міст та інших населених пунктів; розміщення технічних засобів організації 
дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу та рекламоносіїв. 

Відповідно до викладеного та враховуючи, що згідно із законодавством 
основним розпорядником запитуваної  інформації є виконавчий орган Київської 
міської ради (Київська міська державна адміністрація), Мінрегіон направляє                  
за належністю вищезазначений запит для розгляду в установленому 
законодавством порядку та надання відповіді заявнику.  

 

Додаток: на 1 арк. першому адресату 
 

 

Заступник Міністра                                                         Наталія КОЗЛОВСЬКА 
 

 
Є. Плащенко, 
А. Пономарьов  
тел.: 284-0-596 
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