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Про надання інформації
На Ваш інформаційний запит від 08.06.2021 року повідомляємо наступне.
Відповідно до ]9 ст. 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.
місцеві
Згідно Закону України
державні адміністрації»,
«Про
здійснення
райдержадміпістрапія не має права втручатися у
органами місцевого
самоврядування власних повноважень.
Відповідно до ч. 3 ст. 16 Земельного кодексу України (далі - ЗК України)
безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у
1

разі:
-

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні

громадян;

і
одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних
комунальних сільськогоеподарських підприємств, установ та організацій;
- одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної
власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.
Частиною ] ст. 122 ЗК України визначені повноваження органів
виконавчої влади щодо передачі у власність або користування земельних
ділянок за межами та в межах населеного пункту, а саме:
- сільські. селиніні, міські ради передають земельні ділянки у власність
відповідних
або у користування із земель комунальної власності
територіальпих гротхіад для всіх потреб.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради
передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних
земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.
Згідно ч. 4 ст. 122 ЗК України районні державні адміністрації на їхній
території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім
випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність

-

або у користування у межах сіл, ССЛИІЦ, міст районного значення для всіх
потреб та за межами населених пунктів для:
- ведення водного господарства;

будівництва об'єктів, пов'язаних 3 обслуговуванням жителів
територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприемств
торгівлі тощо), З урахуванням вимог частини сьомої цієї статті;
- індивідуального дачного будівництва.
Таким чином. враховуючи вишенаведене, райдержадміністрація не володіє
необхідною для безоплатної передачі земель інформацією (відомостями) про
наявність земель комунальної власності, які ще є вільними, не надані
у
користування та можуть бути використані для будівництва обслуговування
житлового буднінку, площею 0.15 гектарів на території Оноківської сільської
-

і

об”єдпіапої 'герп'і оріаціьної громади.
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