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До Черкаської районної державної адміністрації 13.05.2021 надійшов 

інформаційний запит на отримання публічної інформації стосовно наявності 

вільних земельних ділянок, передбачених для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва, які не 

перебувають у власності та у користуванні третіх осіб, знаходяться у межах 

села Тубільці, Первомайське, Березняки, Хрещатик Черкаського району 

Черкаської області (електронний формат запиту додається).

Згідно із нормою статті 1 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” публічною інформацією є 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.

В свою чергу ч. ч. 1 - 2  статті 13 цього ж Закону визначає, що публічною 

інформацією є:

1) уся інформація, що перебуває у володінні суб'єктів владних повноважень;

2) інформація про використання бюджетних коштів юридичними особами, що 

фінансуються з бюджету;

3) інформація про виконання особами делегованих повноважень суб'єктів 

владних повноважень;

4) інформація про умови постачання товарів, послуг і цін на них (щодо суб'єктів 

господарювання, які домінують на ринку, наділені спеціальними або 

виключними правами, є природними монополіями);
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5) інформація про стан навколишнього середовища, якість харчових продуктів і 

предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 

надзвичайні події, які загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

6) інша інформація, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідна 

інформація)

Отже, визначальним критерієм публічної інформації є те, що вона 

повинна бути зафіксована (відображена, задокументована) будь-якими 

засобами й на будь-яких носіях. Звернення до розпорядника публічної 

інформації, для відповіді на яке таку інформацію спочатку необхідно створити, 

не є інформаційним запитом.

Керуючись вищенаведеними нормами законодавства, враховуючи, що в 

процесі виконання своїх власних владних повноважень в Черкаській районній 

державній адміністрації не утворювалась інформація про вільні земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку і т.ін.в межах 

населених пунктів, та беручи до уваги, що створення такої інформації потребує 

значних інтелектуальних зусиль та аналізу великого обсягу інформації; а також 

зважаючи на те, що така інформація і не надходила до райдержадміністрації 

від інших розпорядників публічної інформації, повідомляємо, що Ваш запит не 

є інформаційним запитом в розумінні Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”, а відтак Черкаська районна державна адміністрація не має 

можливості і правових підстав його задоволити.
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