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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України розглянуло запит на інформацію Віктора від 12.02.2021, що надійшов
на електронну пошту Мінекономіки, та в межах компетенції повідомляє.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будьякими 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.
Зазначений запит містить по суті прохання про надання роз’яснень, тому
не може бути розглянутим відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації».
Ураховуючи вищевикладене, зазначений запит має бути розглянуто
відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших
центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55, у тридцятиденний строк.
Разом з тим, згідно з статтею 1 Закону України «Про звернення громадян»
громадяни України мають право звернутися до органів державної влади,
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації,
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями,
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
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Водночас частиною третьою статті 7 Закону України «Про звернення
громадян» передбачено, що якщо питання, порушені в одержаному органом
державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або
посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не
більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи
посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У
разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття
обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін
повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
Зазначаємо, що відповідно до Положення про Державну службу України з
питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14.01.2015 № 15, Держгеокадастр є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері
Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в
агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства,
використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості
ґрунтів.
Враховуючи вищезазначене, керуючись частиною третьою статті 7
Закону України «Про звернення громадян», Мінекономіки пересилає за
належністю звернення Віктора від 12.02.2021. Про результати розгляду
звернення просимо повідомити заявника у встановлений законодавством строк.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим. (першому адресату).
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