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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ  
 

Щодо порушення закону про  

надання інформації ,  та  

не виконання законів України  
 

Шановний Тарасе Ярославовичу ! 
 

Мною, на ваше ім’я, неодноразово на протязі року були подані депутатські 

звернення, а саме, від «04» квітня 2018 року № 113, 114, від «20» серпня 2018 

року № 126 щодо надання інформації стосовно: 

I. Реєстру (список громадян) заявників, котрі звернулися з проханням на 

право отримати - 

1. Згоду на виготовлення проектів відведення та технічної  документації на 

земельні ділянки; 
  

2. Затвердження матеріалів проектів відведення та технічної документації 

на земельні ділянки, передачу у власність, в оренду земельних ділянок 
 

2. В оренду земельні ділянки, а також такі на викуп (із зазначенням 

адреси та попереднього призначення даного приміщення) з 01.01.2017 

року по 03 квітня 2018р. із зазначенням дати поступлення заяви в 

ДМР. 

   ІІ. Дані (число, місяць рік) про поступлення вищеозначених заяв, дату про їх 

розгляд на комісії та дату винесення на сесії ДМР.  

 

Дане було зумовлено тим щоб об’єктивно та в повній мірі розглядати заяви 

на Постійній комісії ради з питань регулювання земельних відносин, а також 

щодо сприяння та реалізації прав громадян у виділенні та надання земельних 

ділянок та інше.  

Мої депутатські звернення, які я подавав з квітня місяця з вашого 

боку свідомо ігноруються. Відповіді на запити Ви не надаєте.  
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Вважаю, що ненадання інформації на протязі 7-ми місяців з вашого боку, 

являється корупційною складовою, та маніпуляції заявами самих заявників. 

Оскільки неодноразово на земельній комісії розглядаються перш за все заяви 

осіб, які подали заяви за день – два до зазначення таких в протоколах, 

підготовленими вашими заступниками з вашим попереднім погодженням. В 

той час коли на дані земельні ділянки є заяви інших осіб, що не розглядаються 

по пів року та більше. 

На підставі вищеозначеного, прошу надати наступну інформацію: 
 

І. Реєстр (список громадян) заявників, котрі звернулися з проханням на право 

отримати - 

1. Згоду на виготовлення проектів відведення та технічної  документації на 

земельні ділянки.  

2. Затвердження матеріалів проектів відведення та технічної документації 

на земельні ділянки, передачу у власність, в оренду земельних ділянок. 

3. В оренду земельні ділянки, а також такі на викуп (із зазначенням адреси 

та попереднього призначення даного приміщення) з 01.01.2017 року по 03 

квітня 2018р. із зазначенням дати поступлення заяви в ДМР. 
    

ІІ. Дані (число, місяць рік) про поступлення вищеозначених заяв, дату про їх 

розгляд на комісії та дату винесення на сесії ДМР.  
 

ІІІ. Надати відповіді на депутатські звернення від «04» квітня 2018 року № 113, 

114, від «20» серпня 2018 року № 126. 

 

Відповідь надати на інформацію у визначений законом строк, а саме 

не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання такого, на поштову адресу: 

пл. Ринок, буд. 1, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, а також у формі 

електронного повідомлення на адресу електронної пошти: 

gosbu_antycor@ukr.net. 

Депутат Дрогобицької міської ради 

Львівської області   Балог О.Б.  

 


