Звіт про роботу постійної комісії міської ради з питань промисловості,
приватизації та земельних ресурсів
Відповідно до п.2 час.1 ст.26, ст.47 Закону України « Про місцеве самоврядування
в Україні» рішенням 2 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 6 листопада 2015
року № 6 була утворена постійна комісія міської ради з питань промисловості,
приватизації та земельних ресурсів.
Персональний склад комісії:
1.Козулін Валентин Юрійович- голова комісії.
2.Булойчик Олена Михайлівна- заступник голови.
3.Ручка Микола Анатолійович-секретар.
4.Хачатрян Хачатур Рафікович-член комісії.
5.Чугуєв Микола Сергійович-член комісії. . Почав працювати в складі комісії з12.2015р.
За звітний період було проведено 27 засідань комісії. Спільних комісій (земельна+
бюджетна) -2, виїзних комісій – 17 по юридичних особах і 23 – по зверненнях громадян.
З цей період часу взяли участь у роботі постійної комісії:
1.Козулін Валентин Юрійович- голова комісії -26
2. Булойчик Олена Михайлівна- заступник голови-19
3. Ручка Микола Анатолійович-секретар-23
4. Хачатрян Хачатур Рафікович-член комісії-18
5. Чугуєв Микола Сергійович-член комісії-9
За звітний період 2 члени комісії (голова і заступник) пройшли навчання в Інституті
політичної освіти на семінарі з земельних питань.
До компетенції комісії (з положення про комісії) належить:
1.Попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних юридичних
аспектів,що стосуються питань земельних відносин;
2. Попередній розгляд, аналіз та внесення рекомендацій до проектів міського бюджету та
програм соціально-економічного розвитку міста в частині питань землекористування і
приватизації.
3.Погодження землевідведення та розміщення об’єктів на території міста;
4. Здійснення інших заходів,що пов’язані з упорядкуванням вирішення земельних питань
у місті.

5.Контроль за виконанням рішень ради та її виконавчих органів з питань
промисловості,приватизації ,земельних ресурсів.

3

Рішення про надання громадянам дозволів на розробку документацій із
землеустрою для оформлення права власності на земельні ділянки

178

( земельні ділянки перебувають у користуванні громадян)
4

Рішення про надання громадянам дозволів на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок

274

для оформлення права на земельні ділянки (із земель запасу)
5

Рішення про відмову громадянам у наданні дозволу

81

на розробку документації із землеустрою
6

Рішення про надання громадянам дозволів на розробку документацій із
землеустрою для оформлення права спільної сумісної власності

17

7

Рішення про надання громадянам дозволів на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для
зміни її цільового використання

5

8

Рішення про надання громадянам дозволів на розробку документації із
землеустрою для посвідчення права оренди

15

9

Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу
у власність

77

10

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та передачу у власність

320

11

Рішення про затвердження документацій із землеустрою

28

та передачу у спільну сумісну власність
12

Рішення про поновлення договорів оренди

66

та надання в оренду земельних ділянок
13

Рішення про затвердження документацій із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для зміни її цільового призначення

14

14

Рішення про дозвіл на викуп земельних ділянок (Шуба Л.О., гараж, вул.
Сорочинська, 198-А, 116 кв.м.)

1

15

Рішення про продаж земельних ділянок (Шуба Л.О., гараж, вул.
Сорочинська, 198-А, 116 кв.м.)

1

Всього 1137

Рішення земельного відділу Миргородської міської ради
№
п/п

Загальна
кількість

за 7 скликання
(юридичні особи та фізичні особи-суб'єкти господарювання)

1

Рішення про припинення договорів оренди

37

2

Рішення про затвердження технічних документацій та проектів відводу

123

земельних ділянок та надання в оренду земельних ділянок
3

Рішення про поновлення договорів оренди та встановлення плати за землю

76

Рішення про надання дозволів на виготовлення документацій із землеустрою та
4

проектів відводу земельних ділянок

51

5

Рішення про підготовку та проведення аукціонів та конкурсів

72

6

Рішення про дозвіл на викуп земельних ділянок

10

7

Рішення про продаж земельних ділянок

5

8

Про передачу земельних ділянок в суборенду

10
Всього:

384

З цих рішень було прийнято 176 по учасникам АТО щодо надання дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо передачі у власність земельних ділянок для будівництва
індивідуальних гаражів і 4 рішення для будівництва.
За час роботи комісії було вирішено 3 питання, які не вирішувались протягом багатьох
років- вул.Острівна,2, спір між гр. Мох і Яворівська, Гоголя,139 (надання проїзду до
будинку).
За звітний період було 4 звернення громадян на комісію по земельних питаннях , всі
розглянуті і на всі дані відповіді. До мене , як до голови комісії, було 6 звернень громадян
за допомогою в вирішенні земельних питань.
В засіданнях комісії завжди беруть участь секретар міської ради, представники
земельного відділу, відділу архітектури, заступник міського голови Павленко Сергій
Володимирович, по потребі запрошуються юридичний відділ ,голови других комісій,
присутні, бажаючі, депутати.
Засідання комісії проходять прозоро, ведеться аудіо запис роботи комісії, а зараз і відео
фіксація з онлайн трансляцією. Хід роботи комісії висвітлюється на сайті міської ради.

Тиску або будь-якого втручання в роботу комісії з боку міського голови, апарату міської
ради, виконкому не було.
Хочу подякувати за роботу земельному відділу і особисто Зелінській Т.В., архітектурному
відділу, юридичному відділу за якісну підготовку документів на комісію ,заступника
міського голови Павленка С.В. за допомогу в роботі комісії, особливо на початкових
засіданнях.
Окрема подяка секретарю міської ради, організаційному відділу за сприяння в проведенні
засідань комісії.
Щира подяка всім членам комісії за роботу( ні одне засідання не було зірване).
І особливо хочу подякувати всім депутатів за підтримку роботи комісії своїм
голосуванням за всі рішення, що розглядалися на комісії.

Голова комісії з промисловості, приватизації
та земельних ресурсів

Козулін В.Ю.

