
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 153

 .11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання повноважень у сфері
регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного
середовища

Відповідно  до  статей  33,  52,  59  закону  України  «Про  місцеве
самоврядування   Україні»,  керуючись  Земельним  кодексом  України,  законом
України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища,  заслухавши  та
обговоривши  інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,  охорони
навколишнього природного середовища, агропромислового розвитку та розвитку
сільських територій Обливанцової І.Ю. про виконання повноважень виконавчого
комітету  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, охорони 
навколишнього природного середовища, агропромислового розвитку та 
розвитку сільських територій Обливанцової І.Ю. про виконання 
повноважень виконавчого комітету у сфері регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища взяти до відома. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій,  установ незалежно від
форм власності, фізичним особам – підприємцям: 
1) у своїй роботі постійно дотримуватися вимог чинного земельного, 

природоохоронного законодавства та законодавства щодо використання і 
охорони земель;

2) право користування земельн6ими ділянками оформити відповідними 
документами;

3) встановити особистий контроль за дотриманням зобов’язань щодо 
платежів за землю, інших зборів, передбачених чинним законодавством 
України;

4) земельні ділянки, що перебувають у користуванні (власності), 
використовувати виключно за цільовим призначенням;
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5) не допускати забруднення земель, розповсюдження карантинних 
бур’янів;

6) щорічно, при формуванні проекту сільського бюджету на відповідний 
бюджетний рік вносити пропозиції щодо фінансування заходів сільських 
програм, пов’язаних із забезпеченням додержання земельного та 
природоохоронного законодавства, використання і охорони земель;

7) забезпечувати систематичне інформування населення, підприємств, 
установ, організацій про стан навколишнього природного середовища та 
дотримання вимог7 земельного законодавства на території громади.

3.  Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього 
природного середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських 
територій Обливанцовій І.Ю.:
1) роботу відділу спрямувати на здійснення контролю за дотриманням 

фізичними та юридичними особами вимог земельного, 
природоохоронного законодавства та законодавства щодо використання і 
охорони земель;

2) активізувати роботу із суб’єктами господарювання з питань оформлення 
права користування земельними ділянками у відповідності до вимог 
чинного законодавства;

3) продовжити роботу по виявленню порушень земельного законодавства у 
галузі використання і охорони земель в межах населених пунктів 
громади, використання земельних ділянок за відсутності документів, що 
посвідчують право на них;

4. Начальнику фінансового управління Пашкуровій В.В.:
1) постійно контролювати стан надходження до сільського бюджету сплати  

земельного податку та орендної плати.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, 
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій Обливанцову 
І.Ю.

Сільський голова                                                            С.САМОТОЙ


