
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження положення про земельний відділ 

Броварської міської ради. 

Розглянувши подання земельного відділу від 02.03.2011 року ,N'Q 117 про 
затвердження положення про земельний відділ Броварської міської ради, у 

зв'язку із змінами чинного законодавства та керуючись ст .. 54 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи 

пропозиції постійної комісії з питань розвитку та благоустрою території, 

земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити положення про земельний відділ Броварської міської ради, 
в новій редакції, згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської 
ради від 23.01.2003року року ,N'!! 171-10-24 «Про затвердження положення про 
земельний відділ Броварської міської ради" 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В. О. 

Міський голова І. В. Сапожко 

м. Бровари 

від 17 березня 2011 року 
,N'!! ____ _ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Броварської міської ради 

від "_" 2011 року 
X~ 

ПОЛОЖЕННЯ 

про земельний відділ 

Броварської міської ради 
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7. В разі порушення вимог пункту 6 цього Договору Покупець сплачує 

Продавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості 
за кожний день затримки. 

8.В разі затримки перерахування авансу Покупцем на строк більше одного 
місяця Продавець має право відмовитися від цього Договору. В цьому випадку цей 
Договір вважатиметься розірваним з моменту отримання Покупцем письмового 
повідомлення Продавця про відмову від Договору після чого Продавець матиме 
право відмовити Покупцеві в продажі Ділянки. 

9. За цим Договором Продавець зобов'язується протягом 10 календарних днів 
з моменту отри~ання грошових коштів від Покупця, зазначених в п.п.5,6 цього 
Договору, замовити в організації, яка має ліцензію на виконання експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, та визначена конкурсною комісією, проведення 

експертної грошової оцінки Ділянки при наявності документів необхідних для 
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

10.продавець зобов'язується протягом 30 календарних днів з моменту 

отримання звіту про експертну грошову оцінку Ділянки та позитивного висновку 
державної експертизи землевпорядної документації винести на розгляд сесії 
Броварської міської ради питання про продаж ·Ділянки Покупцеві. 

11. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не 
можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 

встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного ~ 

Україні законодавства. 

12.цеЙ Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 

ІЗ.Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 
яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

14.цеЙ Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка 
оформлюється додатковою угодою до цього Договору, крім випадку, 
передбаченого пунктом 9 цього Договору. 

Місцезнаходження і реквізити сторіи 

Продавець 

Броварська міська рада 

07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
пір 34221999600005 

МФО 821018 в ГУ ДКУ Київської 

області, м. Київ, код 26376375 

Міський голова 

__________ І.В.Сапожко 

м.п. 

Покупець 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Євро Фудс ГБ Україна» 
07400, м. Бровари, 
Бульв Незалежності, 23, 
Код ЄДРПОУ 21685215, 
Директор 

________ А.В.Назаренко 



3.2. Здійснює підготовку документації для: 
- укладення договорів оренди земельних ділянок між міською радою 

та суб'єктами господарювання та внесення змін до них, а також контроль за 

їх виконанням; 

- проведення державної реєстрації договорів оренди землі; 
- укладення договорів авансового внеску за викуп земельних ділянок; 
- виконання експертної оцінки земельних ділянок; 
- проведення аукціону з продажу права оренди земельних ділянок. 
3.3. Здійснює контроль за надходженням коштів від продажу 

земельних ділянок. 

3.4. Приймає участь у вирішенні земельних спорів. 
3.5. Приймає участь в роботі комісій міської ради та її виконавчого 

комітету, до складу яких входять спеціалісти відділу. 

3.6. Приймає участь у оформленні технічної документації по 

виготовленню державних актів на право власності на землю громадян, 
юридичних та фізичних осіб, проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок юридичним та фізичним особам, а також погоджує межі 
земельних ділянок, що надаються. 

3.7. Проводить контроль за використанням земель на території міста в 
межах повноважень, передбачених законодавством. 

3.8. Проводить розгляд заяв, звернень, клопотань юридичних та 

фізичних осіб, надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу з 

питань земельних відносин, готує проекти відповідей з даних питань. 

3.9. Взаємодіє з іншими відділами та управліннями міської ради щодо 
вирішення поставлених відділу завдань. 

3.10. Скликає у встановленому порядку наради з питань компетенції 
відділу. 

3.11. Одержує у встановленому порядку від інших підрозділів 
виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій 

інформацію, документи, інші матеріали. 

3.12. Залучає спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету 

міської ради, підприємств та організацій (за погодженням з Їх керівниками) 

для розгляду питань, що належать до його компетенції. 

3.13. Планує роботу відділу на основі плану роботи ради, виконкому, 
доручень керівництва, функцій відділу. 

3.14. Готує та подає звіти щодо роботи відділу. 
3.15. Виконує інші роботи за дорученням міського голови та його 

заступників. 

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду 

звільняється з посади міським головою. 

Начальник відділу має заступника, який за його поданням, 

призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. 



4.2. Начальник відділу: 
- організовує роботу відділу та несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на відділ завдань, визнає ступінь відповідальності 

заступника начальника відділу, забезпечує виконання плану роботи 
виконкому з питань, що стосуються відділу; 

- розподіляє службові обов'язки між працівниками відділу; 
- визначає посадові обов'язки працівників відділу; 
- коор~инує роботу відділу з іншими відділами та службами 

виконкому; 

- розробляє проекти нормативно-правових актів, регуляторних актів, 

рішень сесії Броварської міської ради та виконавчого комітету; 

- бере участь у засіданнях міської ради та їі виконавчого комітету, 

нарадах, семінарах, комісіях; 

- підписує документи від імені відділу та візує документи в межах 

повноважень, передбачених цим Положенням; 
- представляє відділ у державних та громадських організаціях з питань, 

пов'язаних з діяльністю відділу; 

- подає пропозиції міському голові про призначення на посади, 

звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення 

вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню 

кваліфікації працівників; 

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 

розпорядку; 

- здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів, 
впорядкування архіву; 

- організовує роботу з документами у відповідності з чинним 

законодавством; 

- на період відсутності начальника відділу його обов»язки виконує 

заступник начальника. 

5. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Штатний 
розпис відділу затверджується міським головою. 

Секретар міської ради О.В.Кіяшко 
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