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Гр. Голоцван М.

У вйдповйдь на Ваш звернення вйд 18.01.2018 року шодо надання 1'нформаш'1" про
наявнйсть вйльних земель на територн" мйста Ки1'в та КиТвськот” областй, районна рада
повйдомляе наступне.

В1°дпов1дно до вимог ст. 19 Конституцн" Укра1"ни органи державноТ влади та органи
ш'сцевого самоврядування, '1'х посадовй особи зобов’язанй д1`яти лише на ш'дставт', в межах
повноважень та у спосйб, що передбаченй Конституш'ею та законами Укра1"ни.

Ст. 143 Конституш'т" Укра1"ни декларуе те, що територйальнй громади села, селища,
М1СТ безпосередньо або через утворенй ними органи мйсцевого самоврядування вирт'шують
1НШ1 питання мт'сцевого значения, вт'днесеш' законом до 1"х компетенцй'.

В1ДПОВ1ДН0 до ст. 5, 10 Закону Укра1'°ни «Про мйсцеве самоврядування в Укра1"нт°»
ст'льськт', селищнй, мт'ськй ради с органами М1СЦСВОГО самоврядування, що представляють
вт'дповт'днй територйальнт' громади та зд1'йснюють В1`д 1"х 1'мен1 та в 1"х 1°нтересах функцй' 1'
повноваження М1СЦ6ВОГО самоврядування, визначенй Конституцт'ею Укра1"ни та законами
Укра1"ни.

Повноваження щодо розпорядження землями територт'альних громад та 1"х
розмежування на землт' державноТ та комунальнот" власностй здт'йснюють органи мт'сцевого
самоврядування за погодженням з органами виконавчо'т' влади Ц1° повноваження визначент'
Земельним кодексом УкраТни та Законом Укра1"ни «Про розмежування земель державн01"
та комунальнот" власностт'».

Розмежування земель державнот“ 1` комунальноТ власностй повноваження щодо
розпорядження землями в межах населених пунк'п'в, крт'м земель, переданих у приватну
власш'сть, та земель, на яких розташованй державнт', в тому числй казеннй, пйдприемства,
господарськй товариства, у статутних фондах яких державй належать частки (акш'Т, па1"),
зд1'йснюють ш'дповйднй сп'льськт', селищнй, м1ськ1' ради, а за межами населених пунктт'в —
вйдповт'днт' органи виконавчо'1' влади (районнп' державнй адмйнйстраш'Т, управлйння
Держгеокадастру областт').

Таким чином, враховуючи вищезазначене та те, що районна рада не 6
розпорядником запитувано'т' Вами 1'нформаш'1" тому рекомендуе Вам звернутися до
вт'дповп'дних органт'в мт'сцевого самоврядуваш-пя або орган—п'в виконавчот" влади.
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