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Міністерство розвитку громад та територій у межах компетенції 

розглянуло запит на публічну інформацію Дацко Олесі від 15.12.2021 № б/н 

щодо надання інформації відносно державного підприємства «Український 

регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут 

«Укрзахідпроектреставрація»  (далі - ДП «Укрзахідпроектреставрація») та 

повідомляє. 

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що 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. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» 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.  

Мінрегіон є уповноваженим органом управління  

ДП «Укрзахідпроектреставрація» відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 09.11.2011 № 1114-р «Питання управління Міністерством 

розвитку громад та територій України об’єктами державної власності». 

Мінрегіон як уповноважений орган управління майном здійснює свої 

повноваження в межах та в спосіб визначений статтею 6 Закону України «Про 

управління об’єктами державної власності» (далі-Закон). 

Відповідно до пункту  3 частини першої статті 6 Закону уповноважені 

органи управління відповідно до покладених на них завдань затверджують 

статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до 
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сфери їх управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх 

дотриманням. 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 15.05.2012 № 237 «Про затвердження 

нової редакції Статуту державного підприємства «Український регіональний 

спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація» 

затверджено нову редакцію Статуту  

ДП «Укрзахідпроектреставрація» (копія додається). 

Станом на сьогодні зміни до  Статуту ДП «Укрзахідпроектреставрація» 

Мінрегіоном не затверджувалися. 

Разом з тим, на адресу Мінрегіону надійшов лист  

ДП «Укрзахідпроектреставрація» від 16.12.2021 № 97 (вх. Мінрегіону від 

20.12.2021 № 52483/0/10-21)  про затвердження та погодження проекту Статуту 

ДП «Укрзахідпроектреставрація» у новій редакції (копія додається).  

Вищезазначений лист перебуває на розгляді у Мінрегіоні. 

 

Додатки: на 36 арк. 

 

 

 

 

В.о. державного секретаря Євген ПЛАЩЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сідловська Алла 

590 47 62 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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 
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