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Головним управлінням в межах компетенції та в порядку, передбаченому
Законом України «Про доступ до публічної інформації» за дорученням
Держгеокадастру розглянуто Ваш запит до М іністерства розвитку громад та
території України з зазначених в листі питань.
За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до Положення про
Головне управління Держгеокадастру у Харківській області, затвердженого
наказом Д ерж авної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від
21.05.2021 № 248, до повноважень Головного управління не належить збір та
узагальнення інф ормації щодо зазначених у Вашому запиті питань.
Разом з тйм, відповідно до статті 38 Земельного кодексу України (далі Кодекс) до земель ж итлової та громадської забудови належать земельні ділянки,
які використовую ться для розміщ ення ж итлової забудови, громадських будівель і
споруд, інших об'єктів загального користування.
Статтею 12 Кодексу визначено, що до повноважень сільських, селищ них,
міських рад у галузі земельних відносин належить:
а) розпорядження землями комунальної власності, територіальних громад;
б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян
та ю ридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної
власності відповідно до цього Кодексу;
г) вилучення земельних ділянок комунальної власності із постійного
користування відповідно до цього Кодексу;
ґ) викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб
відповідних територіальних громад сіл, селищ , міст;
д) організація землеустрою ;
є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної
власності, додерж анням земельного та екологічного законодавства;
ж) обмеж ення, тимчасова заборона (зупинення) використання земель
громадянами і юридичними особами у разі поруш ення ними вимог земельного
законодавства;
з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних
ділянок відповідно до цього Кодексу;
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и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом:
і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних
ДІЛЯН0 внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл,
селищ , міст;
й) виріш ення земельних спорів;
.
.
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к) виріш ення інших питань у галузі земельних відносин відповідно ді
іаК01До повноважень виконавчих органів сільських, селищ них, міських рад у
галузі земельних відносин на території сіл, селищ , міст належать:
1) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно д
закону, вир.шення .нших питань у гаЛузі земельних відносин відповідно до
закону^дно
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прийняття ріш ень про передачу земельних ділянок у власність а о> У
користування із земель комунальної власності відповідних територіальн
ф о м а д дая ВСІХ потреб відноситься до повноваж ень сільських, селищних та
МІСЬ Ч астиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» розпорядник інформації мас право відмовити в задоволенні з ^ и т у у
разі, якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно д о його компетенції,
передбаченої законодавством, володіти інформацією , щодо якої зроблено запит.
В зв ’язку з тим, що запитувана інформацією не відноситься до компетенції
Головного управління пропонуємо Вам звернутися до відповідного розпорядника
інформації, а саме відповідної територіальної громади (сільська, селищ на, місь
рада).
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