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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України розглянуло Ваше електронне звернення
від 30.07.2019 щодо надання роз’яснень з питань щодо формування
земельних ділянок та діяльності органів місцевого самоврядування в частині
створення та функціонування паркувальних майданчиків та автостоянок і в
межах компетенції повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» публічна інформація - це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідь на Ваші питання заздалегідь
Мінрегіоном не створені, не відображені та не задокументовані будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформації.

Разом з тим повідомляємо в порядку інформування.
Відповідно до статті 7 Конституції України в Україні визнається і

гарантується місцеве самоврядування, а стаття 140 визначає, що місцеве
самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи
добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та
міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України.

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
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«Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закону) виключно на
пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються
відповідно до закону питання регулювання земельних відносин.

Таким чином, прийняття рішення щодо надання земельної ділянки під
будівництво в межах населеного пункту належить до компетенції
відповідного органу місцевого самоврядування.

Частиною другою статті 144 Конституції в Україні рішення органів
місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи
законам України зупиняються у встановленому законом порядку з
одночасним зверненням до суду.

Згідно з статтею 74 Закону органи та посадові особи місцевого
самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед
територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.
Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, цим та
іншими законами.

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права
втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією
України та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами
повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

З урахування викладеного, та відповідно до положення про
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2014 року № 197, Міністерство не наділено повноваженням
щодо перевірки дій органів місцевого самоврядування та їх виконавчих
комітетів в частині регулювання земельних відносин.

Також звертаємо увагу, що питання діяльності не підпорядкованих
Мінрегіону підприємств (зокрема комунальних), що обслуговують
паркувальні майданчики або автостоянки, ведення ними звітності тощо також
не відноситься до компетенції Міністерства.

Одночасно звертаємо увагу, що листи Міністерства не створюють
норм права, не є тлумаченням положень законів, та носять лише
інформаційний характер.

Директор Департаменту Сергій БІЛОУС

Ростислав Лисак 278-42-29

Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном УкраїниМІНРЕГІОН

Ì0001566429ÆÎ

№7/14.1/13476-19 від 19.08.2019
Підписано ЕЦП

Білоус Сергій Ярославович
19.08.2019 16:29

1566429



3

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення
(запиту) згідно із законодавством.
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