
                           

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 15.11.2021 р. № 148 
 

Про внесення змін в рішення  

виконавчого комітету за № 55  

від 13.04.2021року та затвердження  

положення про земельну комісію. 

 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни в пункт 1 рішення від 13.04.2021року за № 55 

виконавчого комітету Заводської міської ради, а саме: включити до складу комісії як її 

секретаря Кліщунову Надію Миколаївну – кадастрового реєстратора та члена комісії, 

представника Миргородської райдержадміністрації, Петренко Тетяну Сергіївну – головного 

спеціаліста відділу інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального 

господарства, екології райдержадміністрації (за згодою). 

 2. Затвердити Положення про земельну комісію при виконавчому комітеті 

(додається). 

 3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття. 

 

 

 

                         Міський голова                                                                 Віталій СИДОРЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого  комітету  

Заводської міської ради  

від 15.11.2021 року № 148 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про земельну комісію 

 

1.  Загальні положення. 

1.1.Земельна комісія для опрацювання та комплексного вирішення питань у сфері 

земельних відносин в межах Заводської територіальної громади є консультативно-

рекомендаційним органом виконавчого комітету Заводської міської ради, основним 

завданням якої є сприяння у здійсненні контролю за використанням та охороною земель, 

забезпеченні реалізації державних гарантій. 

 1.2. Земельна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими 

актами та цим Положенням. 

 1.3. Земельна комісія здійснює свою діяльність на основі добровільності, 

рівноправності та відкритості. 

2. Основні завдання та обов'язки  земельної комісії. 

2.1. Контроль за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, 

використанням і охороною земель визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

2.2. Проведення аудиту використання земель сільськогосподарського призначення. 

2.3. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян 

та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших 

нормативних актів України. 

2.4. Проведення аналізу стану використання земель. 

2.5.Визначення шляхів механізму та способів покращення ефективності використання 

земель. 

2.6.Підготовка пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи використання 

земель. 

2.7. Сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що 

належать до її компетенції 

 2.8. Регулювання земельних відносин; 

 2.9. Питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів 

плати за користування природними ресурсами; 

 2.10. Питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та 

реконструкції об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, 

житлових будинків, шляхів. 

 2.11. Виявляти факти незаконного використання земель. 

 3.Земельна комісія має право 

 3.1. Отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань. 

 3.2. Залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого 

самоврядування (за погодженням з керівником), а також незалежних експертів. 

 3.3. Організовувати засідання, виїзд на місцевість та інших заходів. 

 4. Керівництво та члени земельної комісії. 

 4.1. Земельну комісію очолює голова, в особі першого заступника голови Заводської 

міської ради. 

 4.2. Членами комісії являються - старости сіл, представник депутатського корпусу та 

працівники виконавчого комітету міської ради. 



 4.3. Формою роботи земельної комісії є засідання, що проводяться за рішенням її 

голови. 

 4.4. Голова земельної комісії: 

 - скликає та проводить засідання; 

 - визначає перспективні та поточні плани діяльності земельної комісії; 

 - затверджує проекти порядку денного; 

 - організовує контроль за виконанням рішень земельної комісії. 

 4.5. Пропозиції, щодо розгляду на засіданні комісії, вносять голова та члени. 

 5. Умови проведення комісії 

 5.1. Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як 

половина її членів. 

 5.2. За результатами вивчення та розгляду питань комісії готуються пропозиції та 

рекомендації з питань земельних відносин. 

 5.3. Пропозиції та рекомендації земельної комісії вважаються схваленими, якщо за 

них проголосувало більш як половина присутніх. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

 5.4. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

головуючим на засіданні та членами. 

 5.5. Член комісії, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі 

окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

 

 

 

 

          Секретар міської ради                                                          Лариса МАЩЕНКО 

 

 
 

 

 

 

 

 


