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Про розzляd звернення

Щержавна служба Украiни з питань геодезii, картографiТ та кадастру
розглянула Ваше звернення (вх. Ns П-27361015-18 вiд 28.08.2018), яке надiйшло
до .Щержгеокадастру та повiдомляе.

Згiдно зi статтею 1 Закону УкраIни "Про доступ ло публiчноТ iнформацiiП'
публiчна iнформацiя це вiдображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в
процесi виконання суб'сктами владних повноважень своТх обов'язкiв,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходитъся у володiннi
суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноТ iнформацii,
визначених цим Законом.

Статтею 2 зазначеного Закону визначено, що цей закон не поширюетъся
на вiдносини у сферi звернень громадян, якi регулюються спецiальним законом.

У свою чергу, Ваш запит за своТм змiстом, вiдповiдно до Закону УкраiЪи
"Про звернення громадян" е зверненням.

Згiдно з статтею 40 Конститучii УкраiЪи yci мають право направJuIти
iндивiдуальнi чи колективнi письмовi звернення або особисто звертатися до
органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування та IIосадових i
службових осiб цих органiв, що зобов'язанi розглянути звернення i дати
обrрунтовану вiдповiдь у встановлений законом строк.

Питання практичноТ реалiзацiТ громадянами Украiни наданого iM
Конституцiсю Украiни права вносити в органи державноi влади, об'еднання
громадян вiдповiдно до ik статуту пропозицii про полiпшення ik дiяльностi,
викривати недолiки в роботi, оскаржувати дii посадових осiб, державних i
громадських органiв, можливостi дJuI yracTi в управлiннi державними i
громадськими справами, для впливу на полiпшення роботи органiв державноi
влади i мiсцевого самоврядування, гriдприемств, установ, органiзацiй незалежно
вiд форь,t власностi, для вiдстоювання cBoix прав i законних iHTepeciB та
вiдновлення ik у разi порушення врегульовано Законом Украiни uПро
звернення громадян> (далi - Закон).
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Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 3 Закону пiд зверненнями громадян
слiд розумiти викладенi в письмовiй або уснiй формi пропозицiТ (зауваження),
заяви (клопотання) i скарги.

Частинами шостою - восьмою cTaTTi 5 Закону визначено, що письмове
звернення надсиласться поштою або передаеться громадянином до
вiдповiдного органу, }станови особисто чи через уtIовноважену ним особу,
повноваження якоi оформленi вiдповiдно до законодавства. Письмове
звернення також може бути надiслане з використанням мережi IHTepHeT, засобiв
електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненнi мае бути з€вначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозицii, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно
бути пiдписано заявником (заявниками) iз зазначенням дати. В електронному
зверненнi також ма€ бути зазначено електронну поштову адресу, на яку
заявнику може бути надiслано вiдповiдь, або вiдомостi про iншi засоби зв'язку
з ним. Застосування електронного цифрового гriдгrису при надсиланнi
електронного звернення не вимагаеться.

Звернення, оформлене без дотримання зЕвначених вимог, поверта€тъся
заявнику з вiдповiдними роз'ясненнями не пiзнiш як через десять днiв вiд дня
його надходження, KpiM випадкiв, передбачених частиною першою cTaTTi 7

цього Закону.
Враховуючи викладене, повертаемо Ваше звернення для належного

оформлення з дотриманням з€вначених вимог Закону.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
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