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Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акту
З метою подальшого вдосконалення процедури надання адміністративних

послуг міській раді пропонується внести зміни до цього рішення.
Окрім того, пропонується затвердити інформаційну та технологічну картки такої

адміністративної послуги як передача (надання) громадянам земельних ділянок
комунальної власності на підставі проектів землеустрою (далі - інформаційна та
технологічна картки).

Зауваження

У тексті технологічної та інформаційної карток пропонується передбачити, що
адміністративна послуга щодо передачі (надання) громадянам земельних ділянок
комунальної власності на підставі проектів землеустрою буде надаватись на 30-й день
або на першому засіданні (слуханні) після закінчення граничного строку.

Відповідно до частини 1 статті 118 Земельного кодексу України громадянин,
заінтересований у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної
приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій
розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його
власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу
місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної
власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього
Кодексу.

При цьому, відповідно до частини 2 статті 118 Земельного кодексу України у
випадку, визначеному частиною першою цієї статті, відповідний орган виконавчої влади
або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1042


в натурі (на місцевості) приймає рішення про її затвердження та передачу земельної
ділянки у власність або вмотивоване рішення про відмову.

З цією нормою у повній мірі також корелюється частина 5 статті 46 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, якою встановлено, що сесія ради
скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань
відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Відтак, із системного аналізу наведених вище норм законодавства випливає, що
міська рада має приймати рішення про надання земельних ділянок у власність не
пізніше місячного строку з моменту отримання заяви та доданих до неї документів, для
чого і скликаються не рідше 1 разу на місяць засідання сесії.

Тому формулювання надання адміністративної послуги “на 30-й день або на
першому засіданні (слуханні) після закінчення граничного строку” прямо суперечить
вимогам чинного законодавства.

На цій підставі рекомендується в тексті технологічної та інформаційної карток
визначити строк для надання адміністративної послуги в 30 днів з моменту отримання
заяви та доданих до неї документів.

Висновок:

Проєкт рішення “Про внесення змін до ухвал міської ради від 14.09.2017 №
2372 та від 17.05.2018 № 3404” не містить корупційних ризиків та може бути
прийнятий міською радою з урахуванням зауважень.


