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на №

_______ _від______________

Віта
foi+request-81127-1 ееЗсОЬ5@
dostup.pravda.com.ua

Про розгляд запиту щодо
наявності земель
На Ваш запит від 22 січня 2021 року щодо отримання публічної
інформації стосовно наявності земель державної та/або комунальної
власності, які ще не наданні у користування та можуть бути використані та
передані безоплатно у приватну власність в межах Новомиргородської
об’єднаної територіальної громади, районна державна адміністрація
повідомляє наступне.
Згідно з вимогами частини третьої статті 22 Закону України "Про
доступ до публічної інформації" розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це
запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію
починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Враховуючи вищевикладене, районна державна адміністрація на
підставі вищезазначеної законодавчої норми перенаправила запит для
розгляду по суті за належністю Новомиргородській міській раді з метою
подальшого надання інформації на запит у встановлені законодавством
України терміни (вих. № 01-26/12/1 від 27.01.2021 року).
Додатки: на Іарк.в 1 прим.
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Новомиргородська міська рада
Про запит на інформації
До районної державної адміністрації надійшов запит на отримання
публічної інформації стосовно наявності земель державної та/або
комунальної власності, які ще не наданні у користування та можуть бути
використані та передані безоплатно у приватну власність в межах
Новомиргородської територіальної громади.
Враховуючи, що районна державна адміністрація не є розпорядником
запитуваної інформації, надсилаємо даний запит на розгляд відповідно до
пункту 3 статті 22 "Про доступ до публічної інформації" з проханням надати
заявнику запитувану інформацію у встановлений законодавством термін.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
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