
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесятої четвертої сесії 

(друге пленарне засідання) 

 

30.08.2019  р.                                         Летичів                                             № 78 
 

Про проведення інвентаризації земельних 

ділянок Летичівської селищної ради  

 

З метою здійснення контрою за використанням і охороною земель, 

своєчасністю та повнотою надходження до бюджету плати за землю та 

податку на доходи фізичних осіб, виявлення земель сільськогосподарського 

призначення, що не використовуються громадянами або використовуються 

без правовстановлюючих документів на землю, уникнення порушень 

земельного законодавства, прав та законних інтересів громадян, усунення 

ризиків виникнення земельних спорів, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

 1. Старостам старостинських округів Летичівської селищної ради: 

1.1. Провести інвентаризацію земельних масивів, які використовуються 

добросовісно, відкрито і безпосередньо громадянами для городництва більше 

15 років, в т.ч. земельних ділянок, право на які посвідчено Державним актом 

на право власності або постійного користування, і яким не було присвоєно 

кадастрові номери та помилково передані в комунальну власність в строк до 

01 листопада 2019 року.  

1.2. Надати перелік фізичних осіб, які без державної реєстрації 

суб’єктами господарювання неофіційно проводять обробіток земельних 

ділянок, що належать іншим громадянам на підставі права власності. 

1.3. Провести роз’яснювальну роботу з землекористувачами земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності на  предмет 

оформлення правовстановлюючих документів на землю на  земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів та за їх 

межами. 

2. З метою уникнення порушень земельного законодавства, прав та законних 

інтересів громадян, земельному відділу виконавчого комітету, Летичівської 

селищної ради до 01.12.2019 року: 



2.1. Систематизувати звіти старост про проведену інвентаризацію земель 

для городництва за межами населених пунктів; 

2.2. Провести інвентаризацію земельних масивів, на які надано дозволи 

громадянам на розробку проекту землеустрою для ведення особистого 

селянського господарства на чергових сесіях в січні-грудні 2019 року на 

предмет виготовлення даних проектів, внесення земельних ділянок до 

Державного земельного кадастру з наступним затвердженням документації з 

землеустрою; 

2.3. Замовити розробку технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок, право на які посвідчено Державним актом 

на право власності або постійного користування, і які помилково передані в 

комунальну власність; 

2.4. Здійснювати розгляд заяв про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства громадян, які 

надійшли з моменту прийняття рішення після внесення земельних ділянок, 

визначених в пункті 2.2. до Державного земельного кадастру та затвердження 

документів з землеустрою по них на сесії Летичівської селищної ради.  

3. З метою недопущення ухилень від сплати податку на доходи фізичних осіб 

фінансовому відділу виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

вжити заходів щодо фізичних осіб, які без державної реєстрації проводять 

обробіток земельних ділянок, належних іншим громадянам на підставі права 

власності до 01.12.2019 року. 

4. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Грищук О.О.).  

 

 

Селищний голова     Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 


