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Шановний пане Олексію!

За результатами розгляду Вашого запиту на інформацію № 3-Б-ЗПІ-194-004 від
08.02.2021 року, стосовно надання інформації щодо створення та реєстрації
виконавчого комітету Львівської міської ради, повідомляємо наступне.

1. Згідно із статтею 140 Конституції України місцеве самоврядування
здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як
безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні,
міські ради та їх виконавчі органи, тобто через певний структурно-організаційний
механізм, який іменується системою місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що
представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх
інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією
України, цим та іншими законами.

Частина 4 статті 87 Цивільного кодексу України передбачає, що юридична
особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. При цьому, в статті 89
цього Кодексу зазначено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у
порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного
державного реєстру, відкритого для загального знайомлення. На даний час Законом,
що регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а
також фізичних осіб - підприємців, є (згідно із преамбулою цього Закону) Закон
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
Одночасно, територіальні громади в Україні не є юридичними особами публічного
права.

З урахуванням викладеного, чинним законодавством не передбачено
винесення територіальною громадою розпорядчого акту про утворення органу
місцевого самоврядування (зокрема _ Львівської міської ради).

2. Надаємо копію запитуваних документів, а саме ухвали Львівської міської
ради № 2667 від 07.12.2017 року «Про Статут територіальної громади м. Львова».

Також інформую, що законодавство надає Вам право оскаржувати відповідь чи
дії посадовців у встановленому порядку.

Інформацію щодо вирішення будь-яких інших проблем Ви зможете отримати у
Центрі надання адміністративних послуг у приміщенні Львівської міської ради за
адресою: пл. Ринок, 1 та на гарячій лінії міста за номером 1580.

Додатки на ___ арк.

З повагою
Директор департаменту Г. Пайонкевич

СЕД Львівської міської ради IT-Enterprise
№2901-вих-10392 від 12.02.2021
Підписувач Пайонкевич Гелена Казимирівна


