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Про відмову
в задоволенні запиту на інформацію

на вх.№ 01/05-47 від 10 січня 2022 року

Олександру Ніколаєнко
£оі+гедие5і-98676-96846е0с(а)(1о8тр.рга усіа. сот. иа

10 січня поточного року на електронну адресу Тячівської міської ради надійшов Ваш запит 
на отримання публічної інформації, яким запитується інформація щодо переліку земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, які були передані із державної у комунальну власність.

Відповідальними за розгляд зазначеного запиту є начальник відділу земельних відносин 
апарату виконкому Тячівської міської ради Титов Денис Анатолійович.

Відповідно до правила, встановленого нормою частини 2 статті 19 Конституції України, 
органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані діяти виключно на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Виходячи із зазначеної конституційної норми міській раді доводиться відмовити 
у задоволенні запиту на інформацію (пункт 4 частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації»), оскільки запитувачем не дотримано вимог до запиту на інформацію, 
передбачених пунктом 1 частини п’ятої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», а саме -  не зазначено імені (по батькові) запитувача інформації.

Відповідно до норми статті 28 Цивільного кодексу України, ім’я фізичної особи місить три 
складові: власне ім’я, по батькові та прізвище ( додатково див. форму для подання запиту на 
отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою, встановлену додатком 1, 
що затверджений наказом Міністерства юстиції України від 26.05.2011 за №1434/5).

У поданому Вами міській раді запиті така складова імені запитувача як по-батькові 
відсутня взагалі. У запиті зазначено лише Ваші ім’я та прізвище (Олександр Ніколаєнко).

Крім того, в порушення вимог, передбачених пунктом 2 частини 5 статті 19 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» загальний опис витребуваної Вами інформації 
не містить даних щодо часового проміжку, яким охоплюються відносини передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність, що робить Ваш запит 
невизначеним і, як наслідок -  унеможливлює надання витребуваної інформації.

Водночас зазначу, що цю відмову в задоволенні запиту на інформацію запитувач вправі 
оскаржити до суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Міський голова < '-^ аллллМ /\л  Іван КОВАЧ

Вик.: Візичканич, Титов




