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Юрiю ПАВЛЕНКУ

вул. Академiка Туполева, 28
м. Киiв, 04128

Про розгляд
iнформацiйного запиту

Шановний IОрiю евгенiйовичу!

На виконаннrI доручення голови Черкаськоi обласноi ради А. Пiдгорного
вiд 28.08.202l Ns 68/02-12 !епартамент iнфраструктури та ЖКГ Черкаськоi
ОДА (далl - Щепартамент) розглянув Ваш iнформацiйний запит вiд 28.08.2O2l
Ns б/н щодо перелiку занедбаних житлових будинкiв у вiддалених вiд обласного
центу населених пунктах, та iнформуе в межах повноважень.

Вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 19 Конституцii Украiни, органи
ДержаВноi влади та органи мiсцевого самоврядування, Тх посадовi особи
зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб,
що передбаченi Конституцiсю та законами Украiни.

Щепартамент здiйснюс свою дiяльнiсть та забезпечус виконання
повноважень в межах, визначених Положенням про Щепартамент
iнфраструктури та житлово-комунального господарства затвердженого
розпорядженням Черкаськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 20.01 .2016
вiд J\b 8 (у редакцii розпорядження ЧеркаськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii
вiд 20.0'7 .2021 Nч 383).

черкаська обласна державна алмiнiстрачiя
N9 02113-03-02l l20l50 вiд 0I.09.2021
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Вiдповiдно до пiдпункту 9 пункту ,,6" cTaTTi 30 Закону УкраiЪи
,,Про мiсцеве самоврядування в Украiнi" облiк нежилих примiщень
на вiдпОвiднiЙ територii незалеЖно вiД фор* власносТi, внесення пропозицiй
ТХ ВЛаСНИКаМ щодо використання таких примiщень для задоволення потреб
територlально1 |ромади е делегованим повноваженням виконавчих органiв
сiльських, селищних, мiських рад.

Виконавчi органи сiльських, селищних та мiських рад, КиТвська,
Севастопольська MicbKi, районнi, районнi у MicTax Киевi та Севастополi
ДеРЖаВНi адмiнiстрацii е суб'ектами державноi реестрацii прав, вiдповiдно
До абзацу першого пункту 2 частини першоi cTaTTi б Закону Украiни
,,ПРо державну ресстрацiю речових прав на нерухоме майно та ix обтяжень"
(д-i - Закон).

Згiдно з абзацом TpeTiM пункту 1 частини першоi cTaTTi 9 Закону,
ДО ПОВнОВажень суб'ектiв державноi реестрацiТ прав н€lлежить взяття на облiк
безхазяйного нерухомого майна.

також, звертаемо увагу, що вiдповiдно до частини четвертот
cTaTTi 35 Закону Украiни,,Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiГ'мiсцевi державнi
адмiнiстрацii не мають права втручатися у здiйснення органами мiсцевого
самоврядування власних повноважень.

занедбаних будинкiв,
самоврядування.

З огляду на вищезzвначене, для отримання iнформацiТ щодо перелiку
рекоменду€мо звернутись до органiв мiсцевого

З повагою

Заступник директора Щепартаменту -
начuLпьник управлiння промисловостi,
транспорту та зв'язку Володимир ЩМИТРIСВ

Анастасiя Козакова (0472) 5424З4


