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Вiддiлом розгляду звернень та забезпечення дiяльностi KoMicii з цитань

розгляду скарг у сферi державноi реестрацiТ Управлiння державноi реестрацii

Головного територiutJlьного управлiння юстицiI у Вiнницькiй областi

розглянутий запит на отримання публiчноТ iнформацii. За результатом розгляду

повiдомляемо наступне.

Головне територiаJIьне управлiння юстицiТ у Вiнницькiй областi в своiй

дiяльностi керуеться Конституцiею Украiни та законами Украiни, ук€}зами

Президента Украiни та постановами Верховноi Ради Украiни, прийнятими

вiдповiдно до КонститучiТ та законiв Украiни, актами Кабiнету MiHioTpiB

УкраiЪи, нормативно-правовими актами MiHicTepcTBa юстицii Украiни.

Вiдгrовiдно до Положення про Головнi територiальнi управлiння юстицiТ

MiHicTepcTBa юстицii Украiни в Автономнiй Республiцi Крим, в областях,

MicTax Киевi

Украiни вiд

та Севастополi, затвердженого наказом VIiHicTepcTBa юстицiТ

2З.06.2011 }fs |70115, запитувана iнформацiя викладена у

iнформацiйному запитi вiд 16.02.2019 не вiднесено до компетенцiТ Головного

територiального управлiння юстицii у Вiнницъкiй областi.

.Щодатково повiдомляемо, що прийняття рiшень про орГаНiЗаЦiЮ

|ромадських вбиралень, стоянок та майданчикiв для паркування

автомобiльного транспорту, здiйснення контроJIю за iх дiяльнiстю вiдповiдно

до закону, нацежитъ до вiдання виконавчих органtв оtльськиХ. СОЛИЩНИХ.
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мiських рад, згiдно cTaTTi 30 Закон Украiни <Про мiсцеве самоврядування в

Украiнi> (надалi - Закон).

Згiдно cTaTTi З7 Закону до вiдання виконавчих органiв сiльських,

селищних, мiських рад наJIежать TaKi власнi (самовряднi) повноваження:

пiдготовка i внесення на розгляд ради питань щодо найменування

(перейменування) вулиць, провулкiв, проспектiв, цлощ, паркiв, cKBepiB, MocTiB

та iнших споруд, розташованих на територii вiдповiдного населеного пункту;

пiдготовка i внесення на розгляд ради пропозицiй щодо питанъ

адмiнiстративно-територiального устрою в порядку i межах повноважень,

визначених законом.

Вiдповiдно до cTaTTi 16 Закону Украiни <Про Щерrкавний земельний

кадастр)) iдентифiкатором земельноi дiлянки е iT кадастровий номер.

Одночасно iнформуемо, що рiшення гtрийняте за наслiдками розгляду

Вашого звернення може бути оскаржене в порядку, визначеному чинниМ

законодавством УкраiЪи.
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