
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження Положення про відділ 
земельних відносин, благоустрою, 
містобудування та архітектури 
Нижньосироватської сільської ради       

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  рішенням  8  сесії  8  скликання  Нижньосироватської
сільської  ради  «Про  затвердження  структури  виконавчих  органів  ради,
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» від 23.12.2021
року, на виконання п. 3.2. протокольного доручення № 33 за результатами
апаратної наради при голові Сумської обласної державної адміністрації від
29.11.2021 року, Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Затвердити  Положення  про  відділ  земельних  відносин,
благоустрою,  містобудування  та  архітектури  Нижньосироватської
сільської ради       (Додаток 1).

2.  Положення  про  Відділ  земельних  відносин,  містобудування  та
благоустрою Нижньосироватської  сільської  ради,  затверджене  рішенням
31  сесії  7  скликання  Нижньосироватської  сільської  ради  від  21.12.2019
року вважати таким, що втратило чинність.

3.  Контроль  за  виконанням   даного   рішення  покласти  на  постійну
комісію  сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного
розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та
управління комунальною власністю та постійну комісію сільської ради з
питань  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  середовища,
містобудування та будівництва.

Сільський голова  Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1 до рішення 8 сесії 8 скликання 
Нижньосироватської сільської ради «Про 
затвердження Положення про відділ земельних 
відносин, благоустрою, містобудування та 
архітектури Нижньосироватської сільської 
ради» від 23.12.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 8 сесії 8 скликання Нижньосироватської
сільської ради «Про затвердження Положення про 
відділ земельних відносин, благоустрою, 
містобудування та архітектури 
Нижньосироватської сільської ради» 
від 23.12.2021 р.

Сільський голова 
Вячеслав СУСПІЦИН

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ земельних відносин, благоустрою,

містобудування та архітектури
Нижньосироватської сільської ради

1. Загальні положення
1.1.  Відділ  земельних  відносин,  благоустрою,  містобудування  та
архітектури  (далі  –  Відділ)  –  є  структурним   підрозділом
Нижньосироватської сільської ради, діє відповідно до Законів України та
інших нормативних актів у межах покладених повноважень.
1.2.  Відділ  утворюється  Нижньосироватською  сільською  радою,  є
підзвітним та   підконтрольним сільській раді, підпорядкований сільському
голові.
1.3.  Порядок формування,  організація  діяльності  та  компетенція Відділу
визначаються  Конституцією  України,  Законом  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Земельним  Кодексом  України,  іншими
законами та нормативними актами України, цим Положенням.
 

2. Завдання Відділу
2.1.  Організація  роботи  щодо забезпечення  конституційних та  законних
прав  громадян  та  юридичних  осіб  на  землю  відповідно  до  Земельного
кодексу України та інших законних нормативних та піднормативних актів
України.
2.2.  Забезпечення реалізації  державної політики у сфері містобудування,
благоустрою та  архітектури на  території  Нижньосироватської   сільської
ради.



2.3.  Аналіз  стану  містобудування  на  території  Нижньосироватської
сільської  ради,  організація  розроблення,  проведення  експертизи  і
забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів
населених  пунктів  Нижньосироватської  сільської  ради,  його  складових
частин та  іншої містобудівної документації.
2.4.  Забезпечення  додержання  законодавства  у  сфері  містобудування,
благоустрою,  державних  стандартів,  норм і  правил,  забудови  населених
пунктів  Нижньосироватської  сільської  ради,  затвердженої  містобудівної
документації.
2.5. Організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб.
2.6.  Внесення  пропозицій  до  відповідних  інстанцій,  при  формуванні  та
підготовці  проектів  нормативно-правових  актів  у  галузі  регулювання
земельних  відносин, містобудування, благоустрою та архітектури.
2.7. Надання пропозицій Нижньосироватській сільській раді при вирішенні
питань  у  галузі  земельних  відносин,  містобудування,  благоустрою  та
архітектури,  виконання  Законів  України,  актів  та  доручень  Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів
виконавчої влади та інше.
2.5.  Надання  методичної  допомоги  управлінням,  відділам,  службам
сільської  ради  при  розгляді  питань  щодо  земельних  відносин,
містобудування, благоустрою та архітектури.
2.6.  Підготовка  проектів  рішень  Нижньосироватської  сільської  ради,
виконавчого комітету, що належать до компетенції відділу.

 
3. Функції Відділу

3.1.   У сфері земельних відносин  :
3.1.1. Здійснює розрахунок  сум орендної плати для оформлення договорів
оренди  земельних  ділянок  відповідно  до  прийнятих  рішень Нижньоси-
роватської сільської  ради.
3.1.2. Аналізує  документацію  із  землеустрою,  подану  на  розгляд сі-
льської ради та готує відповідні пропозиції.
3.1.3. За  дорученням сільського голови  розглядає  звернення  фізичних  та
юридичних осіб із земельних питань і  готує проекти відповідей згідно з
вимогами Закону України «Про звернення громадян».
3.1.4. Бере участь у встановленні та погодженні меж земельних ділянок у
натурі при оформлені документів, що посвідчують право власності або ко-
ристування ними.
3.1.5. Здійснює підготовку  та  проведення  конкурсного  відбору  суб’єктів
оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних
ділянок, які знаходяться в комунальній власності та відбору землевпоряд-
них організацій для розробки землевпорядної документації.
3.1.6. Здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового
внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки.
3.1.7. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земель-
них торгів, відповідно до Земельного кодексу України.



3.1.8. Проводить розгляд заяв  із  повним пакетом документів  необхідних
для вирішення питання по суті.
3.1.9.  Здійснює  підготовку  матеріалів  та  забезпечує  роботу  комісії  з
розгляду  заяв,  що  стосуються  земельних  відносин  на
території сільської ради.
3.1.10.  Готує  і  вносить  на  розгляд Нижньосироватської  сільської ради
проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав
громадян  та  юридичних  осіб  на  землю  відповідно  до  чинного
законодавства.
3.1.11. Організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно
ставок  земельного  податку  і  орендної  плати  за  землю у  встановленому
законом порядку.
3.1.12. Здійснює перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди
та готує необхідні додаткові угоди в разі потреби.
3.1.13.  Представляє Нижньосироватської  сільську раду  та  її  виконавчий
комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Держав-
ному земельному кадастрі та прав на них  в  Єдиному державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно.
3.1.14. Здійснює аналіз  ефективного використання земельних ресурсів сі-
льської ради.
3.1.15. Здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин, передба-
чені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів
сільської  ради.

3.2.     У сфері благоустрою:  
3.2.1. Здійснює координацію дій суб’єктів сфери охорони навколишнього
природного  середовища  на  території  сільської  ради  та  у  межах
компетенції, визначеної законодавством України.
3.2.2. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених
пунктів.
3.2.3.  Бере участь у розробленні  та виконанні державних і  регіональних
програм благоустрою населених пунктів.
3.2.4.  Здійснює  аналіз  стану  сфер  благоустрою  населених  пунктів,
поводження з побутовими відходами.
3.2.5.  Здійснює  контроль  за  станом  благоустрою  території
Нижньосироватської сільської ради. 
3.2.6.  Проводить  рейди  та  перевірки  територій  та  об'єктів  території
Нижньосироватської сільської ради щодо стану їх благоустрою.
3.2.7.  Здійснює  інші  повноваження  у  сфері  благоустрою  відповідно  до
законів.
3.2.8.  Посадові  особи  відділу,  уповноважені  виконавчим  комітетом,
складають приписи та протоколи - про порушення законодавства у сфері
благоустрою, для притягнення винних до відповідальності.



 3.  3  . У сфері        містобудування та           архітектури:  
3.3.1. Бере участь у реалізації політики сільської ради у сфері містобудува-
ння та  архітектури, подає до сільської ради пропозиції з цих питань.
3.3.2. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією Нижньоси-
роватської сільської ради, вносить пропозиції сільській раді щодо необхід-
ності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації.
3.3.3. Розглядає  у  випадках,  встановлених  законодавством,  пропозиції
суб'єктів  містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення
(викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудів-
ною документацією, розробляє та подає до сільської  ради висновки з цих
питань.
3.3.4. Координує на території Нижньосироватської сільської ради виконан-
ня науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобуду-
вання.
3.3.5. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством ство-
рення і оновлення топографічних планів, призначених для складання гене-
ральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж
і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирі-
шення інших інженерних питань.
3.3.6. Надає містобудівні  умови та обмеження  для проектування об'єктів
будівництва, видає накази про їх затвердження та внесення змін до них че-
рез Портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
3.3.7. Погоджує  проекти  розміщення  та  архітектурні  рішення  об'єктів
благоустрою,  монументального  і  монументально-декоративного  ми-
стецтва, зовнішньої реклами.
3.3.8. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та
містобудівних конкурсів.
3.3.9. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобу-
дівного кадастру, забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберіган-
ня, обліку та використання архівних документів, містобудівної документа-
ції, топографо-геодезичних матеріалів.
3.3.10. Інформує населення через засоби масової  інформації про розробле-
ння  містобудівних програм розвитку Нижньосироватської сільської ради,
розміщення  найважливіших  об'єктів  архітектури,  організовує  їх
громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством Украї-
ни.
3.3.11. Забезпечує  в  установленому  порядку  своєчасний  розгляд  заяв,
звернень і  скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що
належать до його компетенції та вживає відповідних заходів.
3.3.12.  Забезпечує  проведення  громадських  обговорень  проектів  місто-
будівної документації на місцевому рівні.
3.3.13. Готує проекти рішень про присвоєння, зміну, коригування, анулю-
вання адрес об’єктів нерухомого майна у випадках та порядку, встановле-
них  Законом  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»  та
вносять відомості до Реєстру будівельної діяльності.



3.3.14. Забезпечує  здійснення  стратегічної  екологічної  оцінки  документа
державного планування містобудівної документації.
3.3.15. Бере участь у здійсненні державного контролю за плануванням та
використанням земель, визначених для містобудівних потреб.
3.3.16.  Виконує інші функції, що випливають з покладених  на нього зав-
дань.

4. Права та обов’язки працівників Відділу
4.1.  Одержувати  від  структурних  підрозділів  виконавчого  комітету,
Нижньосироватської сільської ради письмові та усні пояснення з питань,
що виникають під час погодження документів при розгляді питань у галузі
земельних відносин,  благоустрою, містобудування  та архітектури.  Брати
участь  у  розробленні  програм  пов’язаних  із  земельними  ресурсами,
благоустроєм, містобудуванням, архітектурою  та іншими нормативними
актами України.
4.3.  Виносити  на  розгляд  Нижньосироватської  сільської  ради  рішення з
питань, що віднесені до компетенції відділу.
4.4. Працівники відділу мають право одержувати необхідну інформацію, а
в разі потреби – відповідні документи від інших структурних підрозділів
Нижньосироватської   сільської  ради,  виконавчого  комітету  та  інших
установ та організацій пов’язаних з роботою у галузі земельних відносин,
благоустрою,  містобудування  та  архітектури  при  розгляді  питань,  що
відносяться до компетенції відділу.
4.5. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі
структурними  підрозділами  сільської  ради,  відділами  сільської  ради,  а
також  із  підприємствами,  установами,  організаціями  та  об’єднаннями
громадян.
4.6.  Вносити  пропозиції  щодо  заохочення  або  притягнення  до
відповідальності  керівників структурних підрозділів  та інших посадових
осіб  у  разі  виявлення  відповідних  порушень  при  розгляді  питань,
пов’язаних з роботою відділу.
4.7.  Використовувати  систему  зв’язку  і  комунікацій,  що  існують  у
сільській раді.
4.8. Надавати пропозиції щодо організації роботи відділу та вдосконалення
роботи відповідних управлінь та відділів при співпраці з ними при розгляді
питань, що відносяться до компетенції відділу.
4.9.  Працівники відділу здійснюють прийом представників підприємств та
організацій,  фізичних  осіб-підприємців  (юридичні  особи),  громадян  та
надають їм роз’яснення, щодо вирішення земельних питань.

 

5. Організація роботи Відділу



5.1.  Відділ  очолює  начальник  відділу.  На  період  відпустки  або  на  час
відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник відділу
відповідно до розпорядження сільського голови.
5.2.  Начальник  відділу  та  його  працівники призначаються  на  посаду  та
звільняється з посади розпорядженням сільського голови, з дотриманням
вимог Кодексу законів про працю України.
5.3.  Службові  обов’язки  працівників  визначаються  посадовими
інструкціями, що затверджуються сільським головою, а також внутрішнім
розподілом обов’язків у Відділі.
5.4.  Порядок  планування  роботи  Відділу  здійснюється  начальником
відділу.
5.5.  Відділ  взаємодіє  із  іншими  управліннями,  відділами,  службами
сільської  ради,  виконавчого  комітету,  використовує  у  своїй  роботі
підготовлені  ними  статистичні  та  оперативні  відомості,  підтверджені
відповідним чином.

 
6. Організаційно-правовий статус начальника Відділу 

6.1. Здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до
Положення про Відділ,  несе  персональну відповідальність  за  виконання
покладених  на  відділ  завдань,  організовує,  очолює  та  забезпечує  їх
виконання.
6.2.  Повинен  знати  Конституцію України,  нормативно-правові  акти,  що
стосуються  державної  служби,  служби  в  органах  місцевого
самоврядування, Земельний кодекс України, Закони України «Про оренду
землі», «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України, укази
Президента  України,  рішення  Нижньосироватської   сільської  ради  та  її
виконавчого  комітету,  розпорядження  сільського  голови,  та  інші
нормативні та піднормативні акти, що застосовуються у галузі земельних
відносин, благоустрою, містобудування та архітектури правила поведінки
державного службовця, правила та норми охорони праці і протипожежного
захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні
засоби.
6.3. У своїй діяльності керується цим Положенням, Конституцією України,
Земельним  кодексом  України,  Законами  України  «Про  оренду  землі»,
«Про  землеустрій»,  постановами  Кабінету  Міністрів  України,  указами
Президента України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету,
розпорядженнями  сільської  голови,  та  іншими  нормативними  та
піднормативними актами, що застосовуються у галузі земельних відносин,
благоустрою, містобудування та архітектури.
6.4.  Забезпечує  виконання плану роботи сільської   ради та  виконавчого
комітету  з  питань,  що стосуються  відділу,  доручень  керівництва,  плану
роботи відділу.
6.5.  Подає  письмові  пропозиції  щодо  планів  навчань  та  підвищення
кваліфікації посадових осіб відділу.



6.6.  Розробляє  і  здійснює  заходи  щодо  поліпшення  організації  та
підвищення ефективності роботи відділу.
6.7.  Координує  взаємодію відділу  з  іншими структурними підрозділами
сільської ради.
6.8. Бере участь у засіданнях  сесії сільської ради, виконавчого комітету
нарадах  сільського  голови  у  разі  розгляду  питань,  які  стосуються
компетенції відділу.
6.9. Підписує документи у межах своєї компетенції.
6.10.  Представляє  Відділ  у  державних  установах  та  громадських
організаціях з питань, віднесених до його компетенції.
6.11.  Вживає  заходи щодо своєчасного  розгляду  Відділом заяв  та  скарг
громадян.

7. Відповідальність працівників Відділу
7.1. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за несвоєчасне і
неякісне виконання завдань, функцій покладених на відділ, передбачених
цим положенням та посадовими інструкціями.
7.2.  Несе  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.
7.3. У разі неналежного виконання своїх обов’язків несуть відповідальність
відповідно  до  Закону  України  «Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування».
7.4.  Несе  відповідальність  за  збереження  документів,  які  надійшли  у
Відділ.

8. Заключні положення
8.1.  Припинення  діяльності  Відділу  здійснюється  за  рішенням
Нижньосироватської сільської  ради або в іншому порядку, встановленому
чинним законодавством України.
8.2.  Зміни  і  доповнення  до  цього  Положення  вносяться  в  порядку,
встановленому для його прийняття.

Секретар сільської ради                                               Ольга КЛИМЕНКО


