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ПОЛОЖЕННЯ 

Про відділ земельних ресурсів управління містобудування, 

архітектури та використання земель  виконкому Переяславської 

міської ради 
 

1. Загальні положення 
1.1. Відділ земельних ресурсів управління містобудування, архітектури 

та використання земель виконавчого комітету Переяславської міської ради  

(далі – Відділ ) є структурним підрозділом управління містобудування, 

архітектури та використання земель виконавчого комітету Переяславської 

міської ради (далі-Управління) та забезпечує виконання покладених на нього 

задач. 

1.2. Метою роботи відділу є виконання завдань, визначених 

нормативно-правовими актами щодо регулювання земельних відносин на 

території громади, з додержанням вимог чинного законодавства України. 

1.3 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», "Про засади запобігання і протидії корупції", 

«Про оренду землі», «Про землеустрій», Земельним  кодексом  України  та 

іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади, 

рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями, 

дорученнями  міського голови,  розпорядженнями  Київської  обласної 

державної адміністрації, даним Положенням і іншими актами.  

1.4 Відділ забезпечує організацію здійснення власних повноважень. 

1.5 Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. 

1.6 Діяльність відділу є відкритою та прозорою (за винятком питань, які 

становлять державну і службову таємницю), що забезпечується шляхом 

розміщення інформації на веб-сайті міської ради, публікації у засобах масової 

інформації, виступах керівника управління. 

1.7 Інформація про діяльність відділу надається фізичним та юридичним 

особам відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про 

інформацію», «Про друковані засоби масової інформації в Україні», «Про 

телебачення і радіомовлення» та інших актів законодавства. 



2. Основні завдання відділу 

 2.1 Забезпечення реалізації повноважень Переяславської міської ради та 

її виконавчих органів у галузі земельних відносин відповідно до законодавства 

України. 

 2.2 Розроблення та виконання міських програм в галузі земельних 

відносин. 

 2.3 Надання пропозицій та участь у підготовці документації щодо 

розпорядження землями територіальної громади. 

 2.4 Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних 

прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу 

України та інших нормативних актів України.  

 2.5 Здійснення безпосередньо та разом з відповідними державними 

органами контролю за використанням та охороною земель комунальної 

власності та самоврядний контроль за дотриманням земельного законодавства.   

3. Функції  відділу 

  Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції у сфері земельних відносин: 

 3.1 Здійснює розгляд звернень та готує пропозиції для прийняття  

рішень міською радою про отримання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання у 

користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, 

вилучення, викупу земельних ділянок, а також інших питань, пов’язаних з 

регулюванням земельних відносин на території Переяславської міської 

територіальної громади відповідно до затвердженої містобудівної 

документації. 

 3.2 Веде прийом громадян та надає методичну, консультаційну, 

організаційну допомогу з питань, що належить до компетенції Відділу. 

 3.3 Забезпечує своєчасний, повний розгляду звернень громадян, 

юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу. 

 3.4 Здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з питань 

земельних відносин, комунальної власності, будівництва та архітектури з 

розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території громади.  

 3.5 Забезпечує роботу узгоджувальної комісії з питань вирішення 

земельних спорів  щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і 

користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства. 

 3.6. Перевіряє подану на розгляд міської ради документацію із 

землеустрою на відповідність чинному законодавству України та готує 

відповідні проекти рішень.  

 3.7 Бере участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з добору 

земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на 

які виставляються для такого продажу. 

 3.8 Здійснює організаційні роботи по проведенню нормативної та 

експертної грошової оцінки земель комунальної власності. 



 3.9 Здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з 

суб’єктами оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки 

земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності. 

 3.10 Здійснює підготовку необхідних документів для проведення 

земельних торгів у формі аукціону, за результатами якого укладається договір 

купівлі продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з 

учасником (переможцем) земельних торів. 

 3.11 Здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового 

внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки. 

 3.12 Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського 

бюджету від продажу земельних ділянок комунальної власності. 

 3.13 Здійснює розроблення і подання міській раді, виконавчому 

комітету, міському голові програм з проведення земельної реформи, 

здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та 

охорони земель. 

 3.14  Здійснює контроль за використанням та охороною земель 

комунальної власності в межах повноважень, передбачених законодавством. 

 3.15 Вносить пропозиції до державних органів щодо здійснення 

контролю за використанням і охороною земель, у разі виявлення порушення 

земельного законодавства, про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) 

чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою 

громадянами та юридичними особами . 

 3.16 Здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів 

громади, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних. 

 3.17 Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та 

інформацію. 

 3.18 Надає пропозиції щодо використання (зміни використання) земель 

комунальної власності під час розробки (коригування) містобудівної 

документації. 

 3.19 Готує пропозиції для прийняття рішень міською радою щодо 

викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади . 

 3.20 Надає пропозиції при підготовці та прийнятті регуляторних актів 

стосовно ставок земельного податку та орендної плати за землю на 

відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку. 

 3.21 Готує договори оренди землі та додаткові угоди до них щодо 

земельних ділянок комунальної власності, наданих рішеннями міської ради в 

оренду.  

 3.22 Готує і вносить пропозицій для прийняття рішень міською радою 

про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями; 

 3.23 Надає пропозиції щодо внесення змін та доповнень до договорів 

оренди земельних ділянок; 

 3.24  Забезпечує підготовку угод про розірвання договорів оренди землі; 

 3.25 Веде облік укладених та зареєстрованих договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності.  



 3.26 Здійснює розрахунки розмірів орендної плати за користування 

земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства та 

проведення перерахунків розмірів орендної плати у випадках, визначених 

законом та відповідно до прийнятих рішень міської ради.  

 3.27 Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради в тій частині, 

що стосується додержання строків  укладання договорів оренди землі; 

 3.28 Здійснює контроль за надходженням коштів до місцевого бюджету 

від використання земельних ділянок, що надані в оренду; 

 3.29 Готує і вносить пропозиції для прийняття рішень міською радою 

про припинення права користування  земельними ділянками; 

 3.30 Взаємодіє з державними органами щодо справляння плати за землю 

згідно укладених договорів; 

 3.31 Здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними 

підрозділами Державної податкової служби, Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру для забезпечення надходжень від 

плати за землю; 

 3.32 Представляє міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації 

земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі 

та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень.  

   3.33 Взаємодіє з відділами, управліннями міської ради та виконавчими 

органами міської ради щодо вирішення поставлених відділу завдань. 

 3.34 Одержує у встановленому порядку від інших підрозділів міської 

ради та виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій 

інформацію, документи інші матеріали, необхідних для виконання покладених 

на Відділ обов’язків. 

 3.35 Залучає спеціалістів інших підрозділів  міської ради та  виконкому, 

підприємств і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду 

питань, що належать до його компетенції. 

 3.36 Здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно 

до чинного законодавства України.  

4. Права Відділу 
          Відділ має право:  

 4.1. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів міської 

ради, виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради, органів 

статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, 

картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для 

виконання покладених на Відділ завдань. 

 4.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та 

матеріали для підготовки проектів рішень міської ради. 

 4.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та 

спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним 

використанням земель комунальної власності, додержанням умов договорів 

оренди земельних ділянок.  



 4.4. За дорученням міського голови здійснювати перевірки з питань 

ефективного використання земель громади, підприємствами, установами і 

організаціями незалежно від форм власності.  

 4.5 За дорученням керівництва міської ради представляти інтереси 

міської ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з 

питань, що входять до його компетенції. 

 4.6 Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 

органу місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими 

технічними засобами. 

 4.7 Брати участь у засіданнях сесій міської ради, нарадах, інших заходах, 

що проводяться в міській раді, скликати в установленому порядку наради, 

проводити семінари та конференції, надавати пропозиції з питань, що 

належать до його компетенції. 

 4.8 Вимагати від керівництва належних умов праці для працівників 

відділу, підвищення їх кваліфікації. 

 4.9 Залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 

розгляду питань, що належать до його компетенції. 

 4.10 Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству 

України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим 

Положенням.  

5. Структура та організація діяльності  Відділу 
5.1 Загальна чисельність відділу затверджуються Переяславською 

міською радою. 

Положення про відділ земельних ресурсів, який входять до складу 

Управління затверджує перший заступник міського голови. 

5.2. Відділ очолює начальник, який підпорядкований начальнику 

Управління 

5.3 Працівники відділу є посадовими особами органу місцевого 

самоврядування.  

        5.4 Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які затверджуються начальником Управління. 

 5.5. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на 

конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 

України і звільняється з посади  за розпорядженням міського голови. 

          5.6. Начальник Відділу: 

5.6.1 На посаду начальника відділу призначається особа з повною 

вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі 

в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах 

не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших 

сферах управління не менше 4 років, навички роботи на ПК. 

 5.6.2 Підпорядкований начальнику Управління,  міському голові та 

заступнику міського голови в межах розподілу посадових обов'язків,  



 5.6.3  Організовує роботу відділу та несе персональну відповідальність 

за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання плану 

роботи виконкому з питань, що стосується відділу. 

 5.6.4 Подає пропозиції начальнику Управління щодо структури і штату 

працівників відділу, визначає завдання і розподіляє обов'язки між 

працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації. Вносить пропозиції 

щодо заохочення працівників відділу та притягнення їх, у разі необхідності, до 

дисциплінарної відповідальності. 

 5.6.6 Розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє 

обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників 

відділу; 

 5.6.7. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.  

 5.6.8 Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями 

виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.  

 5.6.9. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, 

нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції 

Відділу. 

 5.6.10. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил 

внутрішнього розпорядку. 

 5.6.11. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.  

 5.6.12. Організовує роботу відділу з документами, здійснює контроль за 

веденням діловодства, збереження документів відповідно до чинного 

законодавства. 

 5.6.13. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про 

Відділ,   а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської 

ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського 

голови та заступника міського голови, згідно розподілу функціональних  

обов’язків . 

 5.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його 

обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу. 

 5.6.  Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з 

посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах 

місцевого самоврядування. 

 5.9. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються 

начальником Управління. 

6. Відповідальність посадових осіб Відділу 
6.1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за несвоєчасне 

і неякісне виконання завдань, функцій покладених на відділ, передбачених 

цим положенням та посадовими інструкціями. 

 6.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність за недотримання 

Положення про відділ, бездіяльність або невиконання наданих прав,  

порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм 

етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та 



обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням. 

6.3. У разі неналежного виконання своїх посадових обов’язків посадові 

особи Відділу несуть матеріальну, відповідальність відповідно до Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

7. Заключні положення 

 7.1 Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету в межах 

граничної чисельності та фонду оплати праці структурних підрозділів міської 

ради. 

7.2. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці 

фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації , забезпечує їх  приміщеннями, 

обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами 

для виконання покладених на Відділ завдань. 

 7.3 Документи, що готуються відділом з питань, що належать до його 

компетенції, погоджуються заступником міського голови чи міським головою. 

 7.4 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття, затверджуються першим заступником. 

7.5 Реорганізація або ліквідація відділу здійснюється за рішенням 

Переяславської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

 

 

Начальник управління містобудування,  

архітектури та використання земель        Петро ПУРДЕНКО 
 

 


