
 
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 виконання Указу  

Президента України 

від 14.02.2008 №121/2008 

 

 Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання Указу Президента України від 14 лютого 2008 року 
№121/2008 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 

2008 року «Про стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 
року №1643 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 

червня 2005 року «Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо 

підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних 
відносин, використання та охорони земель», розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 13 березня 2008 року №97 «Про виконання Указу 
Президента України від 14 лютого 2008 року №121/2008», з метою комплексного 

вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального 
використання та охорони земель та у зв’язку із кадровими переміщеннями: 

 
1. Затвердити районну робочу групу з опрацювання та комплексного 

вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального 

використання та охорони земель у складі згідно з додатком. 
2. Затвердити Положення про районну робочу групу з опрацювання та 

комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері 
раціонального використання та охорони земель (додається). 

3. Голові робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення 
питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та 

охорони земель щоквартально, до 25 числа останнього місяця звітного кварталу, 

про хід та результати проведеної роботи інформувати обласну робочу групу.  
4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

райдержадміністрації від 07 квітня 2008 року №131 «Про виконання Указу 
Президента України від 14 лютого 2008 року №121/2008». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Мирводу Г.І. 

 
Голова районної  

державної адміністрації                                                            І.В. Тютюнник 

23 червня  2014 року     м. Прилуки       № 272 

  



        ЗАТВЕРДЖЕНО  

        розпорядження голови    

                                                                                 райдержадміністрації  

        23 червня 2014 року № 272 

 

СКЛАД 

районної робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань 

реалізації державної політики у сфері раціонального використання  

та охорони земель 

 

Мирвода Григорій Іванович  - заступник голови райдержадміністрації, 

голова робочої групи 

 

Бондаренко Сергій Петрович  - в.о. начальника управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, заступник голови 

робочої групи  

 

Фурса Наталія Михайлівна - головний спеціаліст з питань 

раціонального використання земельних та 

інших природних ресурсів відділу 

врегулювання відносин власності та 

організаційно-кадрової роботи управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, секретар робочої 

групи 

 

Стукалова Антоніна - начальник відділу містобудування,  

Володимирівна архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації  

 

Корнієнко Валентина - начальник відділу економічного розвитку 

Сергіївна  райдержадміністрації  

 

Данілевський Віктор  - начальник Прилуцького міськрайонного 

Миколайович  управління юстиції  

 

Горяйнова Зоя Юріївна - заступник начальника – начальник відділу 

Державного земельного кадастру 

Управління Держземагенства у 

Прилуцькому районі Чернігівської області  

 

Євтушенко Ольга Андріївна - заступник начальника – начальник відділу 

врегулювання відносин власності та 

організаційно-кадрової роботи управління 



агропромислового розвитку 

райдержадміністрації  

 

Сурай Валентин Андрійович  - головний лісний ДП «Прилуцьке лісове 

господарство» 

 

Кацалап Валентина Григорівна - головний державний інспектор відділу 

податку на прибуток, місцевих, ресурсних, 

рентних та неподаткових платежів 

Прилуцької ОДПІ Міністерства доходів і 

зборів України 

 

Євтушенко Вячеслав - головний спеціаліст відділу оперативного 

Михайлович  контролю за дотриманням вимог земельного 

законодавства Управління контролю за 

використанням та охороною земель – 

державний інспектор сільського 

господарства в Чернігівській області 

 

Репій Петро Леонідович - начальник Прилуцької експлуатаційної 

дільниці Ічнянського міжрайонного 

управління водного господарства 

 

Івахненко Олексій - оперуповноважений СБЕЗ Прилуцького 

Анатолійович  МВ УМВС (з обслуговування міста 

 Прилуки та Прилуцького району) в 

Чернігівській області, старший лейтенант 

міліції  

 

Макаров Микола                               - державний екологічний інспектор у 

Костянтинович       Чернігівській області 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації     Л.В. Нікітченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ЗАТВЕРДЖЕНО  

  розпорядження голови  

райдержадміністрації  

   23 червня 2014 року № 272 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про районну робочу групу з опрацювання та комплексного вирішення питань 

реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони 

земель  

 

1. Районна робоча група з опрацювання та комплексного вирішення 

питань реалізації  державної політики у сфері раціонального використання та 

охорони земель (далі - районна робоча група) створена відповідно до пункту 9 

статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністр ації» як допоміжний 

орган при Прилуцькій районній державній адміністрації  з питань регулювання 

земельних відносин.  

2. Районна робоча група у своїй діяльності керується Конституцією 

України та законами України, актами і дорученнями Президента України, 

актами Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, а 

також цим Положенням.  

3. Основними завданнями районної робочої групи є:  

1) забезпечення реалізації  державної політики у сфері регулювання 

земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, виявлення 

та сприяння усунення порушень законодавства у цій сфері;  

2) вивчення проблемних питань, що виникають у сфері регулювання 

земельних відносин, раціонального використання та охорони земель;  

3) здійснення розгляду звернень громадян з питань, що стосуються 

землекористування; 

4) опрацювання та комплексне опрацювання заходів щодо виявлення та 

усунення порушень законодавства у сфері регулювання земельних відносин, 

раціонального використання та охорони земель державними органами та 

органами місцевого самоврядування, підготовка пропозицій щодо запобігання 

таким порушенням;  

5) забезпечення проведення аналізу та узагальнення наявної інформації 

щодо стану землекористування та додержання вимог земельного законодавства, 

ефективності управління земельними ресурсами, розроблення відповідних 

пропозицій; 

6) організація підготовки звернень щодо проведення в установленому 

законодавством порядку відповідними органами виконавчої влади, 

правоохоронними органами перевірок стану додержання вимог законодавства у 

сфері регулювання земельних відносин, раціонального використання та 

охорони земель; 

7) здійснення нагляду за додержанням конституційних прав громадян на 

землю, діяльністю органів місцевого самоврядування в галузі використання та 



охорони земель, насамперед земель рекреаційного призначення, природно-

заповідного фонду та інших особливо цінних земель;  

8) висвітлення проблемних питань у засобах масової інформації.  

4. Районна робоча група для виконання покладених на неї завдань має 

право в установленому порядку:  

1) одержувати від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та 

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;  

2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про стан додержання 

вимог законодавства у сфері регулювання земельних відносин, раціонального 

використання та охорони земель;  

3) залучати до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні 

окремих питань працівників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування; 

4) вносити державним органам, органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам та організаціям пропозиції щодо заходів із 

запобігання порушенням законодавства у сфері регулювання земельних 

відносин, раціонального використання та охорони земель;  

5) інформувати державні органи, органи місцевого самоврядування про 

результати опрацювання питань додержання законодавства у сфері 

регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони 

земель, брати участь у розгляді ними зазначених питань. 

5. Районна робоча група під час виконання покладених на неї завдань в 

установленому порядку взаємодіє з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.  

6. Районна робоча група утворюється у складі голови, заступника 

голови, секретаря та членів робочої групи.  

Районну робочу групу очолює заступник голови районної державної 

адміністрації відповідно до функціональних обов’язків. У разі відсутності 

голови робочої групи його повноваження виконує заступник голови робочої 

групи. 

Персональний склад районної робочої групи затверджує голова 

районної державної адміністрації.  

Голова районної державної адміністрації має право вносити, у разі 

потреби, зміни до персонального складу районної робочої групи.  

7. Голова районної робочої групи здійснює керівництво діяльністю 

районної робочої групи та визначає порядок її роботи, головує на її засіданнях.  

8. Основною організаційною формою роботи районної робочої групи є 

засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.  

Засідання районної робочої групи є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин її складу. Делегування членами районної 

робочої групи своїх повноважень іншим особам не допускається.  

На засідання районної робочої групи, в разі потреби, можуть 

запрошуватися представники органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, фахівці.  



9. Рішення районної робочої групи приймаються відкритим 

голосуванням більшістю її складу.  

Рішення районної робочої групи оформляється протоколом і 

підписується головою та секретарем районної робочої групи.  

10. У разі потреби рішення районної робочої групи можуть бути 

реалізовані шляхом надсилання звернень із викладенням суті порушення 

земельного законодавства для розгляду контролюючими та правоохоронними 

органами.  

 11. Організаційне забезпечення діяльності районної робочої групи, 

підготовка матеріалів до її засідань здійснюється секретарем робочої групи. 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                      Л.В. Нікітченко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


