
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про реалізацію районною 

державною адміністрацією  

повноважень у сфері земельних відносин  

 

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» з метою організації роботи у сфері земельних 

правовідносин та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 

16 травня 2014 року № 249 «Про реалізацію обласною державною 

адміністрацією повноважень у сфері земельних відносин»: 

 

1. Затвердити Механізм взаємодії Прилуцької районної державної 

адміністрації з управлінням Держземагентства у Прилуцькому районі 

Чернігівської області при реалізації повноважень районної державної 

адміністрації у сфері земельних відносин (додається). 

2. Управлінню Держземагентства у Прилуцькому районі Чернігівської 

області (Монець М.М.) вжити заходів щодо неухильного виконання п. 3 

Механізму взаємодії Прилуцької районної державної адміністрації з 

управлінням Держземагентства у Прилуцькому районі Чернігівської області 

при реалізації повноважень районної державної адміністрації у сфері земельних 

відносин.  

3. Відповідальною особою за здійснення взаємодії Прилуцької 

райдержадміністрації з управлінням Держземагентства у Прилуцькому районі 

Чернігівської області визначити головного спеціаліста з питань раціонального 

використання земельних та інших природних ресурсів відділу врегулювання 

відносин власності та організаційно -кадрової роботи управління 

агропромислового розвитку райдержадміністрації Фурсу Наталію Михайлівну.  

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

райдерадміністрації Мирводу Г.І. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації        І.В. Тютюнник 

23 червня  2014 року     м. Прилуки         № 267 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови  

райдержадміністрації  

23 червня 2014 року № 267 

 

Механізм 

взаємодії Прилуцької районної державної адміністрації з управлінням 

Держземагентства у Прилуцькому районі Чернігівської області  

при реалізації повноважень районної державної адміністрації  

у сфері земельних відносин 
 

1. Клопотання щодо реалізації прав суб’єктів у сфері земельних відносин 

надходять до Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації  

після чого розглядаються головою/заступником голови районної державної 

адміністрації згідно з розподілом обов’язків.  

2. Відповідно до резолюції керівництва вказані документи через Центр 

надання адміністративних послуг передаються до управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації для проведення їх аналізу, оцінки та підготовки 

проекту відповідного листа чи розпорядження голови райдержадміністрації.  

3. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації при 

здійсненні вказаних функцій та для отримання необхідної інформації  

звертається до управління Держземагентства у Прилуцькому районі 

Чернігівської області, яке зобов’язане надати необхідну інформацію у строк не 

пізніше десяти днів з моменту отримання запиту. 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації забезпечує 

опрацювання розпорядження чи листа та погодження проекту розпорядження в 

управлінні Держземагентства в Прилуцькому районі Чернігівської області. 

4. Опрацьований проект розпорядження відповідно до Регламенту 

райдержадміністрації подається для  погодження до відділу загального та по 

забезпеченню доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації та 

до відділу юридичного та кадрової роботи апарату районної державної 

адміністрації. 

5. Погоджений відділом загальним та по забезпеченню доступу до 

публічної інформації апарату райдержадміністрації та відділом юридичним та 

кадрової роботи апарату районної державної адміністрації проект 

розпорядження управління агропромислового розвитку райдержадміністрації  

подає на погодження заступнику голови райдержадміністрації згідно з 

розподілом функціональних обов’язків, а потім на підпис голові 

райдержадміністрації.  

6. Працівник управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, який подає проект розпорядження, є відповідальним за 

його оприлюднення та визначає обсяг інформації розпорядження для 

оприлюднення. Відповідальність за  розміщення на офіційному веб – сайті 

райдержадміністрації покладається на  відділ загальний та по забезпеченню 

доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації . 



7. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації  

забезпечує зберігання документів, що стали підставою для прийняття 

відповідного розпорядження, укладає відповідно до прийнятих розпоряджень 

договори оренди землі та повідомляє в письмовій формі Прилуцьку ОДПІ 

Головного управління Міндоходів у Чернігівській області.  

 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації                                                                      Л.В. Нікітченко  


