
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
Чугуївської районної державної 
адміністрації Харківської області
__________________  № _____ 

  

ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію з питань раціонального та ефективного використання

земель, запобігання порушенням земельного законодавства та з

роз`яснювальної роботи щодо земельної реформи

1. Це положення розроблено відповідно  до  вимог  постанови Кабінету

Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1279 «Про розміри та Порядок

визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які

підлягають  відшкодуванню»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  19

квітня 1993 року № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків

власникам  землі  та  землекористувачам»,  розпорядження  голови  Харківської

обласної  державної  адміністрації  від  27  грудня  2012  року  №  757  «Про

утворення  обласної  міжвідомчої  робочої  групи  з  питань  раціонального  та



ефективного  використання  земель,  запобігання  порушення  земельного

законодавства  та  з  роз’яснювальної  роботи  щодо  земельної  реформи»  та  є

основним документом, що регламентує діяльність і  визначає порядок роботи

комісії  з  питань  раціонального  та  ефективного  використання  земель,

запобігання порушенням земельного законодавства та з роз`яснювальної роботи

щодо земельної реформи.

Комісія  з  питань раціонального  та  ефективного  використання  земель,

запобігання порушенням земельного законодавства та з роз`яснювальної роботи

щодо  земельної  реформи  (далі  –  комісія)  створюється  відповідно  до  пункту

9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» як допоміжний

орган при Чугуївській районній державній адміністрації Харківської області.

2.  Комісія  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України  та

законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету

Міністрів  України  та  органів  виконавчої  влади  вищого  рівня,  а  також  цим

Положенням. 

3. Основними завданнями Комісія є:

 3.1 Забезпечення реалізації  державної  політики у сфері  регулювання

земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, виявлення

та усунення порушень законодавства у цій сфері.

 

3.2 Аналіз здійснюваних державними органами та органами місцевого

самоврядування заходів щодо виявлення та усунення порушень законодавства у

сфері  регулювання  земельних  відносин,  раціонального  використання  та

охорони земель, підготовка пропозицій щодо запобігання таким порушенням. 

3.3 Вивчення проблемних питань, що виникають у сфері регулювання
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земельних відносин, раціонального використання та охорони земель. 

3.4  Здійснення  заходів  щодо  проведення,  в  установленому  законом

порядку,  відповідними  органами  виконавчої  влади,  державного  нагляду

(контролю),  правоохоронними  органами  перевірок  стану  додержання  вимог

законодавства  у  сфері  регулювання  земельних  відносин,  раціонального

використання та охорони земель. 

3.5  Здійснення  заходів,  направлених  на  відшкодування  збитків,

заподіяних  у  результаті  порушення  вимог  земельного  законодавства  (у  тому

числі дотримання вимог законодавства щодо сівозміни), поновлення порушених

прав  землекористувачів  та  надання  рекомендацій  сільським  та  селищним

головам  району  щодо  прийнятих  рішень  з  земельних  питань  сільськими,

селищними радами.

 

3.6  Вжиття  заходів  щодо  визначення  втрат  сільськогосподарського  і

лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню.

3.7  Вжиття заходів щодо визначення збитків власникам землі та земле-

користувачам  заподіяні вилученням  (викупом)  та  тимчасовим  зайняттям

земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршен-

ням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних діля-

нок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням

доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

4.  Комісія  для  виконання  покладених  на  неї  завдань  має  право  в

установленому порядку: 
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4.1  Одержувати  від  державних  органів  та  органів  місцевого

самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.2 Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про стан додержання

вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального

використання та охорони земель.

 

4.3 Залучати до виконання окремих робіт і  завдань, участі  у вивченні

окремих  питань  працівників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів

державного  нагляду  (контролю),  інших  фахівців  підприємств,  установ  та

організацій незалежно від форми власності, ініціювати питання щодо утворення

відповідних  робочих  груп,  комісій  для  розгляду  окремих  питань

землеволодіння.

4.4 Вносити до державних органів, органів місцевого самоврядування,

підприємств,  установ  та  організацій  пропозиції  щодо  заходів  із  запобігання

порушенням  законодавства  у  сфері  регулювання  земельних  відносин,

раціонального використання та охорони земель.

 

4.5  Вносити пропозиції  щодо притягнення,  в  установленому порядку,

посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них

обов'язків  у  сфері  регулювання  земельних  відносин,  раціонального

використання та охорони земель. 

4.6 Інформувати державні органи, органи місцевого самоврядування про

результати опрацювання питань додержання законодавства у сфері регулювання

земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, виконання
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рішень  районної  робочої  групи,  брати  участь  у  розгляді  ними  зазначених

питань;

4.7  Із  залученням  фахівців  інших  державних  органів,  підприємств,

установ,  організацій,  фізичних осіб-підприємців  оглядати  земельні  ділянки з

метою  визначення  стану  їх  використання,  виявлення  можливих  порушень

чинного законодавства під час їх використання, визначення відповідних втрат

сільськогосподарського  і  лісогосподарського  виробництва  та/або  визначення

збитків власників землі та землекористувачів.

4.8 Складати за результатами таких оглядів відповідні акти, на підставі

яких,  відповідні  спеціалісти  Чугуївської  районної  державної  адміністрації

Харківської області складатимуть довідки.

4.9  Направляти  акти  складені  за  результатами  оглядів  передбачених

п.4.7  даного  Положення  та  довідки,  передбачені  п.4.8  даного  Положення  до

правоохоронних  органів,  органів  державного  нагляду  (контролю)  та  інших

державних органів за належністю для вжиття заходів реагування та проведення

відповідних перевірок в межах повноважень.

4.10  Організовувати  проведення  інвентаризації  земель  Чугуївського

району Харківської області.

4.11  Вживати  заходів  до  виявлення  землекористувачів,  що  не

обробляють  земельні  ділянки  чи  не  забезпечують  використання  земельних

ділянок за їх цільовим призначенням, самовільне займають земельні ділянки.

4.12  проводити  перевірки  дотримання  землекористувачами  умов
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договорів оренди землі, орендодавцем у яких є Чугуївська районна державна

адміністрація Харківської області та вживати заходів до проведення перевірки

дотримання землекористувачами умов договорів оренди землі, орендодавцями у

яких є інший орган державної влади чи орган місцевого самоврядування.

4.13  Здійснювати  контроль  за  дотриманням  землекористувачами

рекомендованих сівозмін та оптимального співвідношення площ посіву культур.

Голови,  спеціалісти  селищних та  сільських  рад  району можуть  брати

участь  у  роботі  районної  робочої  групи  лише  під  час  розгляду  питань,  що

стосуються території відповідної місцевої ради або району в цілому.

5.  Комісія   під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань,  в

установленому порядку, взаємодіє з державними органами, органами місцевого

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

6. Комісія   утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря

та  членів комісії. 

Комісію  очолює голова, який за посадою є першим заступником голови

районної державної адміністрації. 

Персональний склад комісії   затверджується  розпорядженням голови

районної державної адміністрації. 

Голова  районної  державної  адміністрації  має  право  вносити,  у  разі

потреби, зміни до персонального складу комісії. 

Голова,  заступник  голови,  члени  комісії  працюють  на  громадських

засадах.

7.  Голова комісії  здійснює керівництво діяльністю комісії  та  визначає
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порядок її роботи, головує на її засіданнях. У разі відсутності голови, в тому

числі по службовій необхідності, його обов'язки виконує заступник. 

8.  Основною  організаційною  формою  роботи  комісії  є  засідання,  що

проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. 

За протокольним рішенням  комісія може проводити виїзні засідання та

застосовувати інші форми роботи. 

Засідання  комісії  є  правомочним,  якщо  на  ньому  присутні  більш  як

половина  основного  складу.  У  разі  відсутності  члена  робочої  групи,  в  тому

числі  по службовій  необхідності,  його повноваження у складі  робочої  групи

можуть виконуватися особою, яка його заміщує за посадою на час відсутності.  

До  участі  в  роботі  комісії   можуть  запрошуватися  за  їх  згодою

представники  центральних  та  місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів

місцевого  самоврядування,  органів  державного  нагляду  (контролю),

правоохоронних  органів, підприємств, установ, організацій, фахівці,  які не є

членами комісії. 

9. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції  та рекомендації з

питань, що належать до її компетенції. 

Пропозиції  та  рекомендації  комісії  оформляються  протоколом  і

підписуються  головою та секретарем комісії.

10.  Пропозиції  та  рекомендації   комісії  є  обов'язковими для розгляду

органами, представленими в її складі. 

Пропозиції  та  рекомендації  комісії  можуть  бути  реалізовані  шляхом

видання  головою  районної  державної  адміністрації  розпорядження,  проект

якого, в установленому порядку, вносить структурний підрозділ відповідно до

своїх повноважень.
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11. Організаційне забезпечення діяльності комісії, підготовка матеріалів

до  її  засідань,  контроль  за   виконанням  прийнятих  комісією   рішень

здійснюються секретарем комісії.  

Керівник  апарату  районної

державної адміністрації

                             
                          Н.П. ШТРИФАНОВА

Олексієвець 2 33 19
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