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Про розгляд запиту

на виконання доручення мiського голови департаментом по робо,гi з

активамИ ЩнiпровСькоТ MicbKoT ради, в межаХ наданих повноважень, розглянуто
ваш запит вiд О2.06.2О20 вх. JЮ З7ll174 стосовно надання iнформашiТ про

кiлькiсть звернень юридичних та фiзичних осiб щодо надання дозвоJIу на

розробку проектiв землеустРоЮ, продовження TepMiHy дii таких дозволiв,

затвердження проектiв землеустроIо, вiдведення земельних дiлянок в оренду та

наявностi нерозглянутих звернень стосовно зазначених питань, у зв'язку з чим

повiдомлясмо таке.
ВiдповiДно дО ст. 19 КонстИтуuiТ УкраТни та ч.3 ст.24 Закону УкраТни

uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> посадовi особи органiв державноТ

влади та мiсцевого самоврядування зобов'язанi дiяти у спосiб та в межах

повноважень, визначених Конституцiсю УкраТни та законами УкраТни.

у ст. t Закону Украiни <про доступ до публiчнот iнформацiт) визначено,

щО публiчна iнформачiЯ - це вiдображена та задокументоtsана будь-якими

засобами та на буль-яких носiях iнформачiя, що була отримана або cTBopet{a в

процесi виконання суб'сктами владних повноважень своТх обов'язкitз,

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться У Bo.ltoлiHtti

суб'сктiв владних повноважень, iнших розпорядникiв гrублiчноТ iнформаuiТ,

визначених цим Законом.
Згiдно з ч. 1 ст. 19 зазначеного Закону запиТ на iнформацiю - це прохання

особи до розпорядI{ика iнформачiт надати публiчну iнформаrrirо, шlо

знаходиться у його володiннi.
не наJIежить до публiчноi iнформацiя, що не вiдображена ,га не

задокументована буль-якими засобами та на будь-яких носiях, вiдображення й

докуменТуваннЯ якоТ не передбаЧено чинНим законодавством, яка може бу,ги

отримана шляхом узаг€Lльнення, аналiтичноi обробки даних або гrотребус

створення в iнший спосiб.
З огляду на вищевикладене та керуючись ст. 22 Закону УкраТни кПро

доступ до публiчноТ iнформацiТ), Ваш запит не пiдлягас задовоЛеннЮ.


