
 

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 

24 сесія                                      VІІІ скликання 
 

П Р О Є К Т       Р І Ш Е Н Н Я 
 
23 вересня 2022 року                                                                             №24-/VIІI 

 
Про внесення змін до рішення 
Руськополянської  сільської ради від 16 
серпня 2021 року №9-65/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 від 05.06.2019 р. №479 «Про порядок проведення 
інвентаризації земель», додатку 59 Постанови Кабінету Міністрів України від 
28.07.2021 р. №821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України», а також врахувавши рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 
середовища сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни до рішення Руськополянської сільської ради від 16 
серпня 2021 року №9-65/VIІI «Про розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення інвентаризації земель під кладовищами», 
виклавши пункт 1 даного рішення у такій редакції: 
        «1. Надати дозвіл Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради 
виступити замовником технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земель під кладовищами, цільове призначення – 
земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання (код 
КВЦПЗ – 07.09), що розташовані в адміністративних межах Руськополянської 
сільської ради: 
        1.1. у межах населеного пункту с. Геронимівка, вул. Шкільна, 
орієнтовною площею 4,5 га,  



 

 

        1.2. у межах населеного пункту с. Геронимівка, вул. Лісна, орієнтовною 
площею 2 га,  
        1.3. у межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Б.Хмельницького, 
орієнтовною площею 1,5 га, 
        1.4. у межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Шевченка, орієнтовною 
площею 5,6 га, 
        1.5. у межах населеного пункту с. Дубіївка, вул. Шевченка, орієнтовною 
площею 2,5 га».  
       2. Решту пунктів рішення Руськополянської сільської ради від 16 серпня 
2021 року №9-65/VIІI залишити без змін. 
       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 
середовища. 
 

Сільський голова                                                                     Олег ГРИЦЕНКО 
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