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Про роботу відділу майнових і

земельнихресурсів виконавчого
комітетуМіської ради за 2016 рік

Заслухавши інформацію начальника відділу майнових і земельних ресурсів
виконавчого комітету міської ради Процької Л.С„ Щодо реалізації політики міської ради у
сфері земельного законодавства та управління нерухомим майном, що належить до
комунальної власності територіальної громади на території міста, виконавчий комітет
міської ради відмічає наступне.

За звітний період 2016 року відділом було розглянуто 512 звернень громадян , надано
615 адміністративних послуг, 310 громадянам міста надано усних консультацій по
земельних та майнових питаннях.

Протягом 2016 року відділом майнових і земельних ресурсів було підготовлено 16
розпоряджень міського голови, 48 рішень виконавчого комітету міської ради, 87 рішень
міської ради з них 53 рішення по земельних питаннях, на яких розглянуто 626 звернень
фізичних та юридичних осіб. За результатами розгляду даних питань Володимир-
Волинською міською радою, спеціалістами відділу сформовано та надано заявникам 700
витягів з рішень сесій міської ради та виконавчого комітету міської ради.

За звітний період відділом майнових і земельних ресурсів підготовлено по різних
питаннях 165 листів фізичним особам, 260 листів - юридичним особам, 9 інформацій на
запити правоохоронних органів, 15 відповідей на депутатські запити та надання публічної
інформації, 18 листів до контролюючих та правоохоронних органів, 22 листи щодо
оформлення правовстановлюючих документів на землю фізичним та юридичним особам, 50
листів щодо поновлення договорів оренди землі фізичним та юридичним особам.

На обліку перебуває 557 договорів оренди землі., Протягом року поновлено 70 договорів
оренди землі, укладено 40 нових, підготовлено 33 додаткові угоди про поновлення договору
оренди та 57 додаткових угод про припинення договору оренди в зв”язку з передачею у
приватну власність земельних ділянок.

У 2016 році комісією нараховано збитки ТзОВ цукровий завод «Володимирцукор» та
гр. Свір В.О. за використання земельних ділянок з порушенням вимог земельного
законодавства. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.12.2016р. М938З
затверджено акти комісії по визначенню збитків на загальну суму 1174,1 тис. грн.

Поступило 608 заяв на виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд та 67 заяв - для індивідуального
садівництва, надано 181 дозвіл на розроблення ЕТрОЄКТіЕ землеустрою Щодо відведення
земельних ділянок. 114 проектів землеустрою затверджено *га передано земельні ділянки у
власність, в т.ч. 13 - родинам загиблих.

Уточненні бюджетні призначення по платі за землю за звітний період виконано на
106.2 відсотки. при плані 9589.4 тис. гпн. по бюджету тиіотя тиктиццп цяпійтттпп 101927 д тип
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грн., додатково отримано 598,2 тис. грн. Першопочатковий план виконано на 167,9 відсотків
(+4119,5 тис. грн.).

За звітний період було продано 15 земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, з них 11 у власність та 4 ділянки передані в оренду на земельних торгах.
Укладено 12 договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної
ділянки. В бюджет розвитку при уточненому плані 4288,7 грн. поступило 4571,3 грн.,
додатково отримано 282,5 тис. грн. Першочерговий план 267,6 тис. грн. перевиконано в 17
разів (+4303,7 тис. грн.). У порівняні з 2015 роком надходження зросли у 5 раз, або на 3658,0
тис. грн.

Протягом 2016 року відбулось 14 засідань узгоджувальної комісії по розгляду
земельних спорів з приводу суміжного землекористування, на яких розглянуто 26 звернень
громадян щодо спірних питань.

За 2016р. від оренди майна міської комунальної власності при плані 1137,7 тис. грн. до
міського бюджету надійшло 1233,2 тис. грн., додатково отримано 95,4 тис. грн. Уточнені
бюджетні призначення по орендній платі за звітний період виконано на 108,4 відсотки. У
порівнянні з 2015 роком надходження зросли на 2,3 %, або на 28,3 тис. грн.

В оренді знаходиться 30 об'єктів міської комунальної власності загальною площею
7926,7 кв. м (122 договори оренди). Протягом 2016 року було укладено 28 договорів оренди
майна міської комунальної власності загальною площею 1649,67 кв. м, з них 11 договорів
відповідно до намірів передачі майна в оренду опублікованих в засобах масової інформації
загальною площею 596,97 кв. м. Продовжено 33 договори оренди загальною площею 2679,77
кв. м. Було проведено 4 конкурси на оренду об'єктів комунальної власності, відповідно за
результатами конкурсів укладено 9 договорів оренди загальною площею 228,6 кв. м.

Протягом 2016 року 18 об'єктів взято на облік як безхазяйне майно.
Протягом 2016р. приватизовано 49 квартиру державного житлового фонду загальною

площею 2385,8 кв. м та 27 кімнат у гуртожитках загальною площею 456,2 кв. м. 197
громадян використали право приватизувати займане ними житло. Видано 80 довідок
громадянам щодо приватизації державного житлового фонду на території м. Володимира-
Волинського, підготовлено 66 розрахунків по приватизації державного житлового фонду та
кімнат у гуртожитках, видано 66 свідоцтв про право власності на житло.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про роботу відділу майнових і земельних ресурсів виконавчого комітету міської
ради за 2016 рік взяти до відома.

2. Відділу майнових і земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради (Процька
Л.С.):

2.1. Посилити контроль за використання земель міської комунальної власності,
відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

2.2. Посилити контроль за своєчасним укладенням та переукладенням договорів
оренди земельних ділянок фізичними та юридичними особами.

2.3. Продовжувати роботу по нарахуванню збитків власникам землі та
землекористувачам, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих
документів.

2.4. Забезпечити виконання планових надходжень до бюджету розвитку міста від
відчуження майна міської комунальної власності та від продажу земель
несільськогосподарського призначення.

2.5. Продовжити роботу по внесенню змін та доповнень до Єдиного реєстру об'єктів
міської комунальної власності.

2.6. Забезпечити подання у засоби масової
передачі об'єктів комунальної власності в оренду,

2.7. Посилити контроль за використанням майна переданого в оренду та виконанням
істотних умов договорів оренди.
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3. Відділу майнових і земельних ресурсів (Процька Л.С.) спільно за юридичним т”відділом виконавчого комітету міської ради (Павленко Л.М.) посилити претензійно-позовну
роботу до порушників земельного законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради, заступника
міського голови Свідерського О.М.

Міський голова П.Д.Саганюк
Свідерський 35704


