від 30 травня 2018 року

№ 141-р

Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади
у сфері регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного
середовища виконавчим комітетом
Красногірської сільської ради
У Красногірській сільській раді проводиться певна робота у сфері
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
Порушень земельного законодавства з боку землекористувачів
(заборгованість по сплаті орендної плати, забруднення сільськогосподарських
угідь, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням) не
виявлено.
На
території сільської
ради орендуються
земельні
ділянки
АФ «Красногірка» ТОВ (144,9 га), ТОВ АПК «Розкішна» (1370,7 га),
ПП «Дніпро» (50,7754 га), ФГ «Воля» (18,74 га), СФГ «Спутнік» (7,38 га),
ФГ «Колос» (14,46 га), ФГ «Юпітер» (6,00 га), ФГ «Мазура» (65,60 га);
СФГ «Леся» (41,5 га). Одноосібно обробляється 562,39 га.
На території сільської ради знаходяться два ставки. У суборенді
Арутюняна М.Н. – 6,1069 га, Іскрука В.І. – 2,4 га.
Станом на 07 травня 2018 року до бюджету сільської ради сплачено за
оренду земель від юридичних та фізичних осіб у сумі 115635 грн., сплати за
користування водними об’єктами не надходило.
Красногірською сільською радою планово проводиться благоустрій
території села.
Враховуючи вище викладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 25 травня 2018 року № 12:
1. Виконавчому комітету Красногірської сільської ради:
посилити роботу по очищенню лісополос від порослі та карантинних
рослин;
забезпечити виділення коштів на паспортизацію сміттєзвалища;

2
для забезпечення додаткових надходжень до бюджету, що в свою чергу
дасть можливість вирішення соціальних проблем, встановити ставки орендної
плати за користування земельними ділянками не менше 12%;
забезпечити проведення робіт зі встановлення меж населених пунктів;
забезпечити
проведення
робіт
з
інвентаризації
земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;
забезпечити проведення інвентаризації земель комерційного використання,
з метою виявлення таких, які не використовуються або самовільно зайняті;
посилити персональний контроль за надходженням коштів від сплати
податку і орендної плати;
привести у відповідність до вимог чинного законодавства рішення сесій
Красногірської сільської ради, що стосується розгляду питань, пов’язаних з
наданням та вилученням земельних ділянок;
про проведену роботу проінформувати відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації до 31 серпня 2018 року.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
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