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Ваш запит від 05.11.2020(вх. від 05.11.2020 №02-06зап/197) про надання 
інформації та документів розглянуто департаментом комунальної власності, 
земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської 
міської ради в порядку чинного законодавства та в межах власних повноважень 
повідомляємо наступне.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України.

Згідно статті 1 закону України «Про доступ до публічної інформації» (надалі 
-  Закон) публічна інформація -  це відображена та задокументована будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена 
в процесі виконання суб’єктом владних повноважень своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єкта 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 
Законом.

Запит на інформацію -  це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (ч. 1 ст.19 Закону).

Таким чином, публічна має зокрема такі ознаки: готовий продукт 
інформації, який отриманий або створений лише в процесі виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством; 
заздалегідь відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях інформація.

Отже, повідомляємо, що документ, а саме: проект рішення Кам’янської 
міської ради «Про впровадження нормативної грошової оцінки земель міста 
Кам’янське станом на 01.01.2020», яким буде визначено застосування сукупного 
коефіцієнту КМЗ, який дорівнює 1 для земельних ділянок, на яких розташовані 
підприємства, що є основними джерелами забруднення атмосферного повітря, ще 
не прийнятий Кам’янською міською радою, а лише опублікований на сайті для 
проведення обговорень.

Враховуючи вищенаведене, Ваш запит стосовно надання копії відповідного 
документу є передчасним, відразу після його прийняття копія зазначеного рішення 
Кам’янської міської ради буде Вам надана за наявності відповідно запиту.
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