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Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення від 08 липня 2021 року,
оформлене як запит на отримання публічної інформації, щодо надання роз’яснення
законодавства України з питань правонаступництва міських рад об’єднаних
територіальних громад та повідомляє таке.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» публічною інформацією визнається 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.

Доступ до інформації забезпечується, зокрема, шляхом надання інформації за
запитами на інформацію. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника
інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Розпорядники
інформації зобов’язані оприлюднювати інформацію про систему обліку, види інформації,
яку зберігає розпорядник (пункт 2 статті 5, пункт 5 частини першої статті 15, частина
перша статті 19 вказаного Закону).

З огляду на викладене зазначаємо, що інформація, яка Вами запитується, не
належить до публічної, а зміст звернення свідчить про необхідність отримання Вами
роз’яснення, у зв’язку з чим повідомляємо.

Відповідно до пункту 3 статті 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади», підпунктів 32, 33 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,
Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань надає роз’яснення, організовує
розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його
територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

У зв’язку з цим вважаємо за можливе в межах компетенції повідомити, що
відповідно до підпункту 9 пункту 61 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) юридична
особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі
сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов'язків усіх
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юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими
територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою.

Згідно з пунктом 16 частини четвертої статті 42 Закону сільський, селищний,
міський голова укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету
договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції
ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

Частиною другою статті 77 зазначеного Закону встановлено, що спори про
поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті
рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування,
вирішуються в судовому порядку.

Також інформуємо, що на сьогодні головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади, який надає роз’яснення з питань забезпечення формування та реалізації
державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування є Мінрегіон (абзац
другий пункту 1 пункту 3, підпункт 39 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку
громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 квітня 2014 року № 197).

Водночас зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України мають інформаційний
характер та не встановлюють норм права.

Заступник Міністра Олександр БАНЧУК

Володимир Вітка 271 16 16а
________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


