
 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17 грудня  2020 року 
 
Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну 
 
             Керуючись статтями 12, 117 Земельного кодексу України, статтями 26, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Указ 

Президента України від 15.10.2020 року № 449/2020 «Про деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин» та постанову Кабінету 

Міністрів України» від 16.11.2020 року № 1113 «Деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин», 
 
                                                   міська   рада   вирішила:  

 
1. Надати згоду на прийняття земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності до комунальної власності Лубенської 

територіальної громади, які розташовані за межами населених пунктів на 

території  Березотіцької,  Вовчицької,  Ісковецької, Калайдинцівської, 

Окіпської, Снітинської, Тишківської та Хорошківської сільських рад 

Лубенського району Полтавської області. 
2. Після прийняття цього рішення  доручити Управлінню з питань 

комунального майна та земельних відносин підготувати звернення до 

Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області з клопотанням 

про передачу до комунальної власності Лубенської територіальної громади 

земельних ділянок, визначених в пункті 1 цього рішення. 
3. Уповноважити  Лубенського  міського голову О.П. Грицаєнка 

підписати акти прийому-передачі земельних ділянок, що передаються до 

комунальної власності Лубенської територіальної громади. 
         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань земельних ресурсів. 
 
 Лубенський міський голова                                            О.П. Грицаєнко 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення Лубенської міської ради від 17.12.2020  року 

«Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну» 
 
 

Даний проект рішення розроблений на виконання Указу Президента 
України від 15.10.2020 року № 449/2020 «Про деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин» та постанови Кабінету 

Міністрів України» від 16.11.2020 року № 1113 «Деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері земельних відносин», з метою прийняття 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 

у комунальну. 
Від прийняття рішення не очікується збільшення чи зменшення 

надходжень до міського бюджету від плати за землю. 
 
 

Розробник проекту      О.Г.Іващенко 
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