
ПРОЕКТ  

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 58 

.05.2019                                                                                   с. Миколаївка 

Про заходи щодо додержання земельного 

та природоохоронного законодавства 

за використанням і охороною земель 

на території Миколаївської сільської ради  

Відповідно до підпункту 1 пункту «б» статті 33, статей 52, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Земельним 

кодексом України, Законом України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», заслухавши та обговоривши інформацію 

начальника відділу земельних відносин, комунальної власності,  АПР та 

розвитку сільських територій Обливанцової І.Ю.  про виконання повноважень 

сільської ради у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, з метою здійснення контролю за 

використанням та охороною земель сільської ради, забезпечення 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорону 

довкілля, запобігання порушення земельного законодавства при використанні 

земель територіальної громади, своєчасного їх виявлення та усунення, 

виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

1.Інформацію начальника відділу земельних відносин, комунальної власності,  

АПР та розвитку сільських територій Обливанцової І.Ю.  про виконання 

повноважень сільської ради у сфері регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, взяти до відома. 

2.Рекомендувати керівникам підприємств, організацій і установ, незалежно від 

форм власності, фізичним особам – підприємцям: 

2.1. Під час здійснення господарської діяльності  постійно дотримуватись 

вимог чинного земельного, природоохоронного законодавства та 

законодавства щодо використання і охорони земель. 

2.2. Користування земельними ділянками здійснювати у відповідності  до 

вимог чинного законодаства.  

2.3. Керівникам підприємств здійснювати особистий контроль за дотриманням 

зобов’язань щодо платежів за землю та інших зборів, передбачених чинним 

законодавством України. 



 

3.2.Активізувати роботу із суб’єктами господарювання з питань оформлення 

права користування земельними ділянками відповідними документами. 

3.3.Продовжити роботу по виявленню порушень земельного законодавства у 

галузі  використання і охорони земель в межах населеного пункту щодо 

використання земельних ділянок за відсутності документів, що посвідчують 

право на них. 

3.4. Забезпечувати систематичне інформування населення, підприємств, 

установ, організацій про стан навколишнього природного середовища та 

дотримання вимог земельного законодавства на території сільської  ради. 

4. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради (Пашкурова В..В): 

4.1. Постійно контролювати стан надходження до сільського бюджету плати 

за користування земельними ділянками. 

4.2.Передбачити кошти на виготовлення  Генплану забудови та розвитку 

території населених пунктів сільської ради та на проведення інвентаризації 

земель. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого  заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

 

 

Сільський голова                                                            С.САМОТОЙ 

2.4. Не допускати забруднення земель, що є в користуванні, проводити роботу 

по недопущенню розповсюдження карантинних бур’янів. 

3. Відділу земельних відносин, комунальної власності,  АПР та розвитку 

сільських територій (Обливанцова І.Ю.): 

3.1.Роботу відділу спрямовувати на здійснення контролю за дотриманням 

фізичними та юридичними особами вимог земельного, природоохоронного 

законодавства та законодавства щодо використання і охорони земель. 

4.3.Щорічно, при формуванні проекту сільського бюджету на відповідний 

бюджетний рік, передбачати видатки на фінансування заходів сільських 

програм, пов’язаних із забезпеченням додержання земельного та 

природоохоронного законодавства, використання і охорони земель. 

5. Сектору ЖКГ, благоустрою, охорони навколишнього природного 

середовищ, розвитку інфраструктури та містобудування: 

5.1.Не допускати виникнення на території сільської ради  стихійних звалищ 

сміття. 


