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Гр.ГолоцваН Микитй

У вйдповйдь на Ваш лист вйд 18.12.2017 року щодо надання 1'нформаш'1" про
В1`льн1' земельнй д1'лянки на територй' району, районна рада повйдомляе наступне.

В1'дпов1'дно до вимог ст. 19 Конституцй' Укра1"ни органи державн01" влади та
органи мйсцевого самоврядування, 1"х посадовт особи зобов’язант' д1`яти лише на
ш'дставй, в межах повноважень та у спост'б, що передбаченй Конституцйею та
законами Укра1"ни.

Ст. 143 Конституцй' Укра1”ни декларуе те, що територ1'альн1 громади села,
селища, М1'ст безпосередньо або через утворент' ними органи м1'сцевого
самоврядування вирт'шують 1НШ1 питания мйсцевого значения, вйднесенй законом до
1"х компетенцй'.

В1°дпов1`дно до ст. 5, 10 Закону Укра1"ни „Про М1`сцеве самоврядування В Укра1"н1”
сйльськй, селищш', М1СЬК1 ради С органами м1сцевого самоврядування, що
представляють В1'дповйдн1 територ1`альн1 громади та зд1'йснюють В1Д 1"х 1М6Н1 та в 1"х
1'нтересах функцй' 1` повноваження мйсцевого самоврядування, визначенй
Конституцйею УкраТни та законами Укра1"ни.

Повноваження щодо розпорядження землями територйальних громад та 1"х
розмежування на землт державнш" та комунальнш" власностй зд1`йснюють органи
мйсцевого самоврядування за погодженням з органами виконавчш” влади Ц1`
повноваження визначенй Земельним кодексом Укра1"ни та Законом Укра1"ни «Про
розмежування земель державноТ та комунальнш" власностй».

Розмежування земель державнш" 1` комунальнш" власностй повноваження щодо
розпорядження землями в межах населених пунктт'в, кр1'м земель, переданих у
приватну власнйсть, та земель, на яких розташоваш' державнй, в тому числй казеннй,
ш'дприемства, господарськй товариства, у статутних фондах яких державй належать
частки (акцй', па1”), зд1'йснюють в1`дповт'дн1' сйльськй, селищш`, мйськй ради, а за межами
населених пункттв — в1'дпов1дш' органи виконавчот” влади.

Таким чином, враховуючи вищезазначене районна рада рекомендуе Вам
звернутися до вйдповп'дних органп'в мйсцевого самоврядування або органт'в виконавчо'п'
ВЛЗДИ.
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