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На Інформаційний запит від 12.02.2021р. інформуємо наступне. 

Відповідно до статті 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 ст.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. 

Згідно ст.10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна 

інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її 

автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а 

також її подальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну 

інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на 

єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. 

Також повідомляємо, що рішенням сесії Тернопільської міської ради від 20.04.18р. 

№7/24/36 затверджено містобудівну документацію «Про затвердження містобудівної 

документації «м.Тернопіль. Внесення дострокових змін до плану зонування території міста» 

та внесення дострокових змін до плану зонування території міста Тернополя», відповідно до 

якого земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства в межах міста 

Тернополя не передбачені. 

Також зазначаємо, що рішенням Тернопільської міської ради від 29.05.20р. №7/50/98 

затверджено загальну інвентаризацію земель населених пунктів, які приєднані до 

Тернопільської міської територіальної громади (Кобзарівська, Малашівецька, Курівецька, 

Чернихівська сільські ради Зборівського району Тернопільської області), однак інформація 

стосовно місця розташування окремих земельних ділянок, які можуть бути передані для 

ведення особистого селянського господарства станом на даний час відсутня. 
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Додатково інформуємо, що Ви маєте право оскаржити відповідь на запит на отримання 

публічної інформації у встановленому законодавством порядку. 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради    Вікторія ОСТАПЧУК 
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