
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

9 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 серпня 2021 року                                                                             №9-/VIІI 

 

Про розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо проведення інвентаризації  

земель під кладовищами 

 

         Відповідно до  п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.ст. 47, 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 122, 184 Земельного кодексу 

України,  ст.ст. 19, 26, 35 Закону України “Про землеустрій”, Постанови 

Кабінету Міністрів України” Про порядок проведення інвентаризації земель” від 

5 червня 2019 р. №479, з метою впорядкування угідь, забезпечення правильності 

ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю за 

використанням і охороною земель Руськополянської сільської ради, а також 

врахувавши рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища, постійної комісії з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

        1. Надати дозвіл Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради 

виступити замовником технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земель під кладовищами, цільове призначення – для будівництва 

та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (код КВЦПЗ 

– 03.12), що розташовані в адміністративних межах Руськополянської сільської 

ради: 

        1.1. у межах населеного пункту с. Геронимівка, вул. Шкільна, орієнтовною 

площею 3 га,  

        1.2. у межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Б.Хмельницького, 

орієнтовною площею 1,5 га,  

        1.3. у межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Шевченка, орієнтовною 

площею 9 га,  

        1.4. у межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Шевченка, орієнтовною 

площею 4 га.  



2. Надати дозвіл Руськополянському сільському голові на укладення 

договору щодо виконання вищезгаданих землевпорядних робіт з юридичною або 

фізичною особою, які мають дозвіл (ліцензію) на проведення робіт із 

землеустрою, володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням 

та є відповідальними за якість робіт із землеустрою. 

3. Здійснити розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель колишньої колективної та інших форм 

власності за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

4. Подати на затвердження Руськополянській сільській раді виготовлену 

технічну документацію із землеустрою. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища, постійну 

комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

           Сільський голова                                             Олег ГРИЦЕНКО 

  



 


