від 17 травня 2013 року

№ 131-р

Про контроль у сфері охорони,
відтворення та збереження земель
при здійсненні господарської
діяльності агроформуваннями району
На виконання пункту 4 статті 22, пункту 4 статті 122 Земельного кодексу
України, статей 16, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
статей 15, 16, 35, 37 Закону України «Про охорону земель», статей 15, 24
Закону України «Про оренду земель», статей 6, 7, 8 Закону України «Про
державний контроль за використанням та охороною земель», статей 2, 13
Закону України «Про землеустрій», постанови Кабінету Міністрів України від
11 лютого 2010 року № 164 «Про затвердження нормативів оптимального
співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських
регіонах», відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 25 квітня 2013 року № 220-р «Про контроль у сфері охорони, відтворення та
збереження земель при здійсненні господарської діяльності агроформуваннями
району» з метою раціонального використання земель сільськогосподарського
призначення, наданих для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, збереження, відтворення і підвищення родючості ґрунтів:
1. Утворити районну комісію з питань державного контролю за
використанням земель та зміною родючості ґрунтів (далі – Комісія).
2. Затвердити:
склад Комісії згідно з додатком;
районні заходи з контролю у сфері охорони, відтворення та збереження
земель при здійсненні господарської діяльності агроформуваннями району
(додаються).
3. Забезпечити реалізацію державної політики щодо координації
здійснення контролю за використанням та охороною земель, установлення
обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасової заборони (зупинення) чи
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припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними
особами в разі порушення ними вимог законодавства у сфері охорони земель.
4. Рекомендувати головам селищних та сільських рад, керівникам
сільськогосподарських підприємств і землевласникам всіх форм власності
дотримуватись вимог законодавства з охорони земель та відтворення родючості
ґрунтів.
5. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації про
проведену роботу інформувати департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації до 10 грудня 2013 року.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Данилюка Г.С.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
17 травня 2013 № 131-р
СКЛАД
комісії з питань державного контролю за використанням земель
та зміною родючості ґрунтів
Голова комісії
ДАНИЛЮК
Георгій Семенович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації

Заступник голови комісії
КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

в.о. начальника управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Секретар комісії
САКАЛ
Олександр Анатолійович

-

начальник відділу з питань аграрної
політики та впровадження НТП в галузях
рослинництва, тваринництва та якості
продукції управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Члени комісії:
РИБАК
Ігор Федорович

начальник відділу Держземагентства у
Голованівському районі

СВИДЮК
Володимир Миколайович

головний спеціаліст управління охорони
навколишнього природного середовища
в Кіровоградській області

СИДОРКОВА
Ліана Петрівна

головний спеціаліст відділу насіннєвого
контролю та охорони прав на сорти
рослин управління контролю якості
насіння державної інспекції сільського
господарства в Кіровоградській області

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
17 травня 2013 № 131-р

РАЙОННІ ЗАХОДИ
з контролю у сфері охорони, відтворення та збереження земель
при здійсненні господарської діяльності агроформуваннями району
1. Забезпечити виконання вимог законодавства щодо охорони земель та
відтворення родючості ґрунтів, проводити постійний контроль за дотриманням
нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, відділ Держземагентства у
Голованівському районі, управління охорони
навколишнього природного середовища в
Кіровоградській області, селищні та сільські ради
Липень-вересень 2013 року

2. Передачу земель сільськогосподарського призначення державної
власності за межами населених пунктів у власність чи користування для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського
господарства в оренду здійснювати за наявності агрохімічного паспорта поля
(земельної ділянки).
Відділ Держземагенства у Голованівському районі
До 30 листопада 2013 року

3. Здійснювати моніторинг дотримання нормативів оптимального
співвідношення культур у структурі посівних площ сільськогосподарськими
товаровиробниками.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Липень-вересень 2013 року
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4. З метою вжиття заходів з розірвання договорів оренди землі державної
власності надавати Державній інспекції сільського господарства в області,
головному управлінню Держземагентства в області за результатами перевірок
інформацію про сільськогосподарських товаровиробників, які використовують
земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва без затверджених в установленому
порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з
охорони земель.
Відділ Держземагентства у Голованівському районі
До 30 листопада 2013 року

_________________________

