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положення
про ВИдiл земельних вiдносин та економiчного розвитку

1. Загальнi Положення

1.1. Вiддiл земельних вiдносин та економiчного розвитку Кегичiвськоi
Селищноi ради (далi Вiддiл) е структурним пiдроздiлом Кегичiвськоi
селищноi рчд".

|.2. Вiддiл е пiдзвiтним i пiдконтрольним Кегичiвськiй селищнiй радi,
Та пiдпорядкованиЙ iT Виконавчому KoMiTeTy, селищному головi,
першому заступнику селищного голови.

1.3. У своiй дiяльностi Вiддiл керуеться Констиryцiею i законами УкраiЪи,
постановами Верховноi Ради Украiни, постановами i розпорядженшIми
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, нак€вами .Щержгеокадастру, актами Президента
Украiни з питань земельних вiдносин, рiшеннями Кегичiвськоi селищноi ради
Та ii виконавчого KoMiTeTy, розпорядженнями селищного голови, даним
Положенням та iншими нормативними актами.

1.4. Вiддiл утримуеться за рахунок коштiв бюджету Кегичiвськоi селищноТ
ради.

1.5. Положення про Вiддiл затверджуеться
1.6. На посади нач€Lпьника та працiвникiв

мають вищу ocBiTy i необхiдний стаж

Кегичiвською селищною радою.
Вiддiry призначаються особи, що

роботи в органах мiсцевого
самоврядування або на державнiй службi за фахом або в iнших сферах
Управлiння. Yci працiвники Вiддiлу приймаються та звiльняються з посад
СелиЩним головою в порядку, передбаченому чинним законодавством
УкраiЪи.

1.7. Кегичiвська селищна рада створюе умови для роботи та пiдвищення
квалiфiкацii працiвникiв Вiддiлу, забезпечуе ix примiщеннями, телефонним
Зв'язком, засобами оргтехнiки, законодавчими та iншими нормативними актами
i довiдковими матерiа-пами, iншими посiбниками та лiтературою.

1.8. Вiддiл при виконаннi покладених на нього функцiй взаемодiе з органами
ВИКОНавчоi Влади, з iншими вiддiлами КегичiвськоI селищноi ради,
Управлiннями .Щержгеокадастру, депутатами, постiйними комiсiями,
ТиМЧасовими контрольними комiсiями та iншими органами, утвореними
Кегичiвською селищною радою, пiдприемствами, установами, органiзацiями.

1.9. Вiддiл мае печатку.



2. Мета та завдання Вiддiлу

2.1. Метою Вiддiлу е забезпечення реалiзацii державноi полiтики у сферi
ЗеМелЬних вiдносин на територii Кегичiвськоi селищноi ради в межах
ВиЗначених чинним законодавством Украiни та цим Положенням; забезпечення
наДходження коштiв до бюджету за рахунок ефективного використання земель,
якi знаходяться у комунальнiй власностi Кегичiвськоi селищноi ради;

2.2. Основними завданням Вiддiлу е:
- органiзацiя роботи щодо забезпечення конституцiйних та законних прав
громадян та юридичних осiб на землю вiдповiдно до Земельного кодексу
Украiни та iнших нормативних aKTiB Украiни;
- реалiзацiя права юридичних та фiзичних осiб на землю;
- органiзацiя консультацiЙ з громадськiстю з питань, що належать
до компетенцii Вiддiлу;
- сприяння iнвестицiйнiй дiяльностi Кегичiвськоi селищноi ради;
-сприяння всебiчному економiчному розвитку населених гryнктiв Кегичiвськоi
селищноi ради та з€ш)ченню iнвестицiй в eKoHoMiKy ради;
- забезпечення реалiзацii на територii КегичiвськоТ селищноi ради державноТ
полiтики економiчного розвитку; полiтики у сферi iнвестицiйноi дiяльностi;
державноi полiтики з питань розвитку пiдприемництва; державноi полiтики у
сферi торгiвлi та побутових послуг;
- сприяння зовнiшньо-економiчним зв'язкам пiдприемств, установ
та органiзацiй, розташованих на територii Кегичiвськоi селищноi ради,
незаJIежно вiд форIr,r власностi;
- сприяння з€rп}п{енню iнвестицiй в eKoHoMiKy Кегичiвськоi селищноi ради;
- сприяння розвитку сiльських територiй.

3. Повноваження Вiддiлу

Вiддiл, вiдповiдно до покладених на нього завдань, викону€ насryпнi
функцii:

3.1. У сферi земельних вiдносин:

3.1.1. Здiйснюе розрахунок сум орендноi плати для оформлення договорiв
оренди земельних дiлянок. Ф

3.1.2. Здiйснюс пiдготовку договорiв оренди земельних дiлянок на територii
КегичiвськоТ селищноi ради.

3.1.3. Здiйснюе вiдповiдну аналiтичну роботу з органами ДФС для
забезпеченнrI надходжень вiд плати за землю.

3.|.4. Забезпечуе пiдготовку та органiзовуе проведення конкурсного вiдбору
СУб'ектами оцiночноi дiяльностi для розробки експертноi грошовоi оцiнки
ЗеМельних дiлянок, якi знаходяться в комунальнiЙ власностi, на територii
Кегичiвськоi селищноi ради.



3.1.5. Здiйснюе пiдготовку та укладання договорiв про сплату авансового
внеску в рахунок оплати BapTocTi земельноI дiлянки.-

3. 1.7.ЗДiйСНЮе пiдготовку необхiдних документiв для проведення земельних
торгiв, вiдповiдно до Земельного кодексу Украiни.

3.1.8. Готуе i вносить на розгляд селищноi ради проекти рiшень щодо
РеryЛЮВаННЯ ЗеМеЛЬНИх вiдносин та реалiзацii прав громадян i юридичних осiб
на землю вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

3.1.9. ОРГаНiЗОвУе пiдготовку реryляторного акту стосовно ставок орендноТ
плати за землю у встановленому законом порядку.

3.1.10. Здiйснюе пiдготовку додаткових угод до дiючих договорiв оренди
землi, вiдповiдно до прийнятого реryляторного акту.

3.1.1 1. Надае щомiсячну та щорiчнУ iнформацiю до ,Щержавноi податковоi
iНСПеКцii стосовно користувачiв/власникiв/орендарiв земельних дiлянок.

3.|.|2. Органiзовуе розгляд та вирiшення земельних спорiв.
3.1.13. Представляе Кегичiвську селищну раду та ii виконавчий KoMiTeT в

,щержгеокадастрi та органах, що здiйснюють державну реестрацiю прав на
нерухоме майно та ix обтяжень.

3.1.14. Органiзовуе роботи по iнвентаризацiТ земель Кегичiвськоi селищноi
ради.

3.1.15. ЗДiйСнюе перерахунок орендноТ плати по дiючим договорам оренди
вiдповiдно до прийнятих реryляторних aKTiB та укJIадае додатковi угоди до
дiючих договорiв оренди земельних дiлянок.

3.1.1б. ГОтУе проекти рiшень Кегичiвськоi селищноi ради, iT виконавчого
KoMiTery, розпоряджень селищного голови з питань земельних вiдносин.

3.1.17. ГОТУе про€кти рiшень Кегичiвськоi селищноi ради з питань передачi
земельних дiлянок комунальноi власностi у власнiсть громадян, наданнrI
земельних дiлянок у користування фiзичним та юридичним особам, змiни
цiльовоГо призначення, вил)п{ення, викупу iз земель комунальноi власностi,
змiну землекористуваннrI вiдповiдно до Земельного кодексу УкраiЪи.

з.1.18. Створюе умови для рацiонального i економiчно-обrрунтованого
використання земель комун€lльноi власноотi.

3.1.19. Забезпечуе своеЧасний та повний розгляд змв' скарг' зверненЬ, Що
належать до компетенцiю Вiддiлу, у термiни та способи передбаченi чинним
законодавством Украiни.

3.L.20. Вживае заходи, в межах наданих повноважень, щодо запобiгання
корупцii

3.1.2l. Здiйснюе iншi повноваження,у сферi земельних вiдносин вiдповiдно
до чинного законодавства Украiни.

3.2. У сферi економiчного розвштку:

З.2.|.БеРе участЬ у розробленнi проектiв селищних цiльових програм, метою
яких е розв'язання проблем розвитку вiдповiдного населеного пункту ради.

3.2.3. Забезпечуе контроль за виконанням пок€вникiв програм економiчного i
соцiального розвитку.



полiтики на ринку ToBapiB i послуг.
З.2.5.Розробляс i органiзовуе реалliзацiю

нарощування iнвестицiйних pecypciB, створення
клiмату.

3.2.6. Готуе пропозицii щодо погодження
прiоритетних гЕrлузях економiки.

з.2.7. Вiдповiдно до компетенцiт органiзовуе виконання Конституцii i Законiв
УкраiЪи, aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, наказiв
MiHicTepcTBa економiчного розвитку та здiйснюе контроль за ix реалiзацiею.

3.2.8. Забезпечуе у межах своIх повноважень захист прав i законних iHTepeciB
фiзичних та юридичних осiб.

3.2.9. Бере участь у проведеннi нарад, ceMiHapiB, громадських оглядiв,
KoHKypciB з питань дiяльностi суб'ектiв пiдприемництва у сферi виробництва
ToBapiB та iХ реалiзацii, у розвитку i впровадженнi нових форм органiзацii
торгiвлi та побутовогО обслугоВування, пiдвищення рiвня культури, якi
проводяться на територii вiдповiдного населеного пункту ради.

3.2.10. ЗабеЗПечУе У межах cBoix повноважень р€вом з iншими структурними
пiдроздiлами rrасть пiдприемств, органiзацiй КегичiвськоТ селищноI ради у
виставково_ярмаркових заходах.

з.2.I|. Бере участЬ У пiдготовцi проектiВ угод' договорiв, мемораНдумiв,
протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах cBoik повноважень.
3.2.12. Забезпечуе реалiзацii партнерських проектiв та програм.
3.2.\3. Вносить пропозицii щодо проекту бюджету Кегичiвськоi селищноI

Ради.
з.2.14. Вживае заходiв до розширення мiжрегiон€шьних та мiжнародних

економiчних зв'язкiв селищноi ради.
3.2.|5. Сприяе створенню i функцiонуванню В селищi пiдприемств з

з.2,4. Проводить монiторинг впливу на eKoHoMiKy населених пунктiв цiновоi

заходlв, спрямованих на
сприятливого iнвестицiйного

iнвестицiйних проектiв у

дiяльностi
селищноi

3.2.16.

iноземними iнвестицiями, органiзацii виробничоi кооперацii та iнвестицiйнот
За )лIастю iноземних iHBecTopiB, залуrенню в eKoHoMiKy Кегичiвськоi
ради додаткових матерiальних i фiнансових pecypciB.
органiзацiйно забезпечуе здiйснення заходiв щодо з€rлуIеннrI

iнвестицiй та мiжнародноi технiчноi допомоги на розвиток виробничот та
соцiальНоi сфери, транспортноi iнфраструктури, будiвельноi та комунальноi
галузей виробництва, туризму, рекреацii та оздоровлення, €lльтернативноi
енергетики, енергозбереження та iнших напрямiв народного госцодарства.

3.2.17. Забезпечуе адмiнiстрування мiсцеiвих податкiв та зборiв на територii
кегичiвськоi селищноi ради, в межах повноважень, наданих чинним
законодавством Украiни.

з.2.t8. Готуе проекти для iх поданнrI до ,Щержавного фо"ду регiонального
розвитку, iнших проектiв та грантiв, якi реалiзуються на обласному та
державнОму piBHi, а також до програм та фондiв, що реалiзують мiжнародну
технiчну допомоry.



4. Начальник Вiддiлу

4.1. Вiддiл очолюе начальник, який призначаеться-на посаду та звiльняеться з
посади селищним головою в порядку передбаченим чинним законодавством
Украiни.

4.2. Начальник В iддiлу :

4.3. Очолюе Вiддiл, здiйснюе керiвництво його дiяльнiстю.
4.4. Визначае напрямки дiяльностi, шляхи вдоскон€lлення й пiдвищення

ефективностi роботи Вiддiлу.
4.4. Представляе Вiддiл у вiдносинах з iншими органами, пiдприемствами,

установами, органiзацiями.
4.5. Несе персон€rльну вiдповiдальнiсть за невиконання, або неналежне

виконаннrI покладених на нього завдань, реалiзацiю його повноважень
дотримання трудовоТ дисциплiни.

4.б. Органiзовуе та контролюе виконання у Вiддiлi Констиryцii та законiв
УкраiЪи, aKTiB Президента Украiни та Кабiнету MiHioTpiB Украiни, рiшень
Кегичiвськоi селищноi РаДи, tt виконавчого KoMiTeTy, розпоряджень селищного
голови.

4.7. Плануе роботу Вiддiлу, подае пропозицii до перспективних та поточних
планiв роботи селищного голови.

4.8. Розробляе положення про Вiддiл, посадовi iнструкцii працiвникiв, подае
ix на затвердження в установленому порядку.

4.9. Звiтуе про проведену робоry Вiддiлу в порядку, визначеному
законодавством Украiни.

4.10. Щiе в межах повноважень, визначених цим Положенням та iншими
нормативними актами.

4.1 1. ПРаЦiВНИКИ Вiддiлу дiють в межах повноважень, визначених
посадовими iнструкцiямип якi затверджуються селищним головою.

5. Вiдповiдальнiсть Вiддiлу

5.1. Працiвники Вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть за неналежне виконання
покJIадених на Вiддiл даним Положенням повноважень у порядку,
передбаченому чинним законодавством Украiни. Повноваження Вiддiry
розподiляються начапьником мiж працiвниками Вiддiлу та закрiплюються у
посадових iнструкцiях.

5.2. За порушення трудовоi та виконавдIоi дисциплiни працiвники Вiддiлу
притягуIОться дО вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

б. Заrс.пючнi Положення

6.1. Припинення дiяльностi Вiддiлу здiйснюеться у встановленому
порядкуВlдповlдно до вимог чинного законодавства Украiни.



6.2. Змiни i доповнення до цього ,7Положення
встановленомудля його прийняття /

секретарселищноiради 

/r['

вносяться у порядку,

Вiталiй БУДНИК


