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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 
розглянуло лист Інтернет асоціації України від 24.02.2023 № 20/4 щодо 
неправомірних дій ТОВ «ІНВЕСТБУДГАЛИЧИНА» та в межах компетенції 
повідомляє.

Статтею 19 Конституції України наголошено, що органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

Відповідно до Положення про Міністерство розвитку громад, територій та 
інфраструктури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.06.2015 № 460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
17.12.2022 № 1400) Мінінфраструктури є  головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику:

у сфері автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного 
транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує формування 
та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та 
використання повітряного простору України, туризму та курортів (крім 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), 
мультимодальних перевезень, захисту критичної інфраструктури у секторах, за 
які відповідальне, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації 
інфраструктури авіаційного, залізничного, морського та внутрішнього водного 
транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного 
забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на 
авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському 
електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті, а 
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також державного нагляду (контролю) за безпекою на авіаційному, 
автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, 
залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті;

у сфері розвитку, будівництва, реконструкції, ремонту, облаштування та 
модернізації пунктів пропуску через державний кордон, їх утримання та 
експлуатації;

у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації 
влади та адміністративно-територіального устрою, житлової політики;

у сфері благоустрою населених пунктів, житлово-комунального 
господарства, управління побутовими відходами;

у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій 
та архітектури;

у сфері технічного регулювання у будівництві, ціноутворення у 
будівництві;

у сфері з відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що 
постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
у сфері контролю житлово-комунального господарства;
у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.
Зважаючи на зазначене, питання порушені у листі асоціації не належать до 

компетенції Міністерства.

Заступник Міністра                                                            Наталія КОЗЛОВСЬКА
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