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З вірою – до Бога, з правдою – до людей
Т.Г. Шевченко

Людей єднає Бог!

Першого травня переважна більшість рожищан зустрічає одне з
найбільших релігійних свят – Воскресіння Господнє. До цього дня ми
готувалися по-особливому: прибирали, чистили, саджали дерева, квіти,
засівали поля, пекли духмяні пасочки,
фарбували писанки. Але найголовніше – зустріти Паску з чистою душею, серцем повним любові, дякуючи
Господу за хліб на столі і мир у хаті.
Радісні дзвони Великодня утверджують нашу віру в те, що

чесне життя увінчується славою,
а гідні терпіння нагороджуються
перемогою.
У цей прекрасний день від усієї душі
бажаю Вам здоров’я, добра, успіхів,
творчого натхнення і Божого благословення!

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
В’ячеслав Поліщук,
Рожищенський міський голова

У Рожище
приїздили нащадки
розстріляних євреїв
Пам’ять

За два тижні до свята
Воскресіння Господнього у
Рожищі відбулася традиційна
міжконфесійна Хресна Хода.
Цього разу вона почалася від Української
греко-католицької церкви св. Івана Богослова і завершилась у Храмі Різдва Пресвятої
Богородиці УПЦ КП. Учасники дійства, а це
релігійні громади Римсько-Католицької церк-

Традиції

Майстер-клас з
писанкарства для наймолодших

Виготовлення писанок в
українській культурі має дуже
давнє походження. Наші предки
вірили, що вона має магічну силу
— приносить добро, щастя,
захищає від усього злого.
Рожище відвідали Ари Дихтер
и Семюел Ганн у супроводі
виконавчого директора
Волинської релігійної громади
прогресивного іудаїзму Сергія
Швардовського.
Вони приїхали вшанувати розстріляних у часи
Другої світової війни родичів та зберегти пам’ять
про них для нащадків. Спочатку гості побували
на єврейському кладовищі (на межі Рожища та
Копачівки), а потім зустрілися з рожищенським

міським головою В’ячеславом Поліщуком.
«Ці люди є вихідцями з Рожища, їх батьки
вижили під час розстрілів, переїхали в Ізраїль
та США. Їх родичі лежать тут, в кар’єрі, вони
не хочуть їх забувати. Наше завдання – надати
статус історичної пам’ятки єврейському кладовищу. Поки що вирішуємо питання в облдержадміністрації і Рожищенській міській раді:
будемо готувати документи. Сьогодні це була
перша зустріч, щоб дійти згоди», — каже Сергій
Швардовський.

За матеріалами видання «Район. Рожище»

ви Преображення Господнього, Української
Греко-Католицької Церкви Івана Богослова,Української Православної Церкви Різдва
Пресвятої Богородиці та Михайлівської церкви села Рудня, 12 разів зупинялися дорогою,
згадували шлях Господа на Голгофу, молилися,
благали у Бога миру для України.
Рожищани доводять, що незалежно від
національності та релігійних конфесій нам всім
пора «вийти назустріч Ісусу Христу».

У вербну неділю, 24 квітня, для учнів
недільної школи при храмі Різдва Пресвятої

Богородиці УПЦ КП у місті Рожище відбувся
майстер-клас по виготовленню писанок.
Наставниця Валентина Степанюк
розповіла дітям як правильно розписувати
великодні яйця та переповіла історію про
виникнення писанки.
В народі кажуть: «Доля світу залежить від
того, скільки писанок кожного року пишеться».
Віримо, що писанки виготовлені дитячими руками, принесуть у світ більше радості та доброти.

У ТРАВНІ БУДЕМО ВІДПОЧИВАТИ!
У травні буде 12 вихідних і святкових днів і лише 19 робочих днів.
1 травня, нд. - Великдень, День міжнародної солідарності трудящих,
2 травня, пн. - День міжнародної солідарності трудящих,
3 травня, вт. - перенесений вихідний з неділі 1 травня,
9 травня, пн. - День Перемоги,
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 травня - вихідні сб. і нд.
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Новини з сесії

27 квітня відбулася сьома
сесія Рожищенської міської
ради. У порядку денному,
запропонованому до розгляду
депутатам – 22 питання.
Тетяна Вінська озвучила
депутатський запит. До неї звернулися
мешканці вулиці Івана-Франка, які
просять про дорожнє покриття і
вуличне освітлення. Міський голова
зауважив, що ця проблема може
зрушити з місця тільки у липні
цього року, коли за підсумками
виконання бюджету за півроку будуть
перерозподілятися кошти.
Далі депутати підтримали
проект змін до бюджету і заслухали
звіт про його виконання за І
квартал цього року. Завідувач
відділу фінансової звітності та
бухгалтерського обліку Ірина Попова
доповіла, що по загальному фонду
кошторис виконано на 118,2%,
а по спеціальному на 265,3%. До
загального фонду міського бюджету
надійшло податкових надходжень у
сумі 1458,9 тис.грн, або 148,4 відсотка
виконання; неподаткових надходжень
– 23 тисячі грн.., або 112,3 відсотка;
доходів від операцій з капіталом – 1,6
тисяч гривень, або 320%. Видаткова
частина міського бюджету по
загальному фонду виконана на 85,4%,
освоєно 2634,8 тис. грн.
Загалом, каже Ірина Попова,
у першому кварталі кошти до
бюджету пішли добре за всіма
видами податкових надходжень.
Одноголосно підтримали
обранці громади і проект рішення
про перенесення відзначення Дня
міста Рожище з останньої неділі
липня на свято Святої Трійці. З цього
приводу напередодні були скликані
громадські слухання. Щоправда
громадськість не надто активно
брала участь у обговоренні. На
слухання прийшло 6 рожищан. Але
навіть в такому вузькому колі думки
щодо дня святкування розділилися.
Хтось пропонував провести
захід на перший день релігійного
свята, а хтось – на другий. Зате

Земля

Сьома сесія міської ради
всі одностайні були в прагненні
відзначати надалі обидва ці свята
разом. Адже Трійця у різні роки
припадає на травень-червень, коли
ще не наступила пора відпусток
і канікул. Відтак організувати
цікавий розважальних захід для
нашого міста значно простіше і
дешевше. Отже, цього року День
міста Рожище будемо святкувати 19
червня.
Напевне, найболючішими
для депутатів стали питання, які
стосувалися стану справ в ЖКГ міста
Рожище. Зокрема, особливостей
місцевої теплоенергетики.
За минулий рік дільниця
теплопостачання спрацювала зі
збитком в сумі 265, 2 тисячі грн.. З
року в рік цей показник зростає.
Діючі тарифи затверджені у вересні
2015 року. Нині вони покривають
виробничу собівартість на
89%. За умовами договору на
постачання природного газу,
підприємство має вносити
передоплату за транспортування
на початок місяця, хоча за послуги
підприємства з теплопостачання
кошти надходять в кінці місяця.
Ціна газу змінюється часто, але
ПЖКГ має право коригувати тариф
тільки за фактом. Тобто, потрібно
місяць попрацювати в збиток, щоб
мати право підвищити тарифи.
Таким чином кошти, які б мали
б спрямовуватися на розвиток
підприємства, реконструкцію
тепломереж, йдуть на залатування
боргових дірок, - каже міський
голова В’ячеслав Поліщук.
«Цього року Укртелеком
попередив, що відмовляється від
наших послуг з теплопостачання.
У зв’язку з цим треба вносити
зміни в розрахунок тарифу на
теплову енергію. Площа опалення
зменшиться на 1417 км.м. і
відповідно зменшиться плановий
об’єм виробництва теплової енергії
і зросте тариф на 1 Гкал тепла
приблизно на 12%.», - констатував
директор ПЖКГ Анатолій
Мєдвєдєв. Він також ошелешив
депутатський корпус інформацією

про стан тепломереж. «За минулий
опалювальний сезон на теплотрасі
сталося 4 серйозні аварії (прориви
трубопроводів) і 5 менш значних.
На вулиці Шевченка на 100
метрах мережі накладено більше
чотирьох хомутів, бо якісно зварити
труби вже нема можливості. На
заміну теплотраси протяжністю
1,1 кілометра потрібно робити
проектну документацію. Сьогодні
важко сказати орієнтовну потребу
в коштах на заміну труб, але
ця сума обраховуватиметься
мільйонами гривень. Такі витрати є
недоцільними в умовах зменшення
виробництва теплової енергії та
скорочення кількості споживачів.»
Депутати підтримали проект
рішення про погодження
пропозиції надання в концесію
на створення об’єктів
теплопостачання в м. Рожище.
Відомо, що є техніко-економічна
пропозиція від ТзОВ «Грін
Енерджі Маневичі» на створення
10 окремих котелень, які
працюватимуть на місцевій біомасі і
забезпечуватимуть надання послуг
з теплопостачання.
Розглянули депутати чималий
пласт земельних питань.
Від затвердження проектів
землеустрою до підготовки лотів до
земельних торгів.
Окремі з них викликали
жваві дискусії. Як, наприклад,
пролонгація договору оренди
водних об’єктів для розведення та
вилову риби. Йдеться про так звані
«Кубані». Ставки перебувають в
оренді з 2011 року. Нині є нарікання
від рибалок, які стверджують, що
користувачі обмежують їхні права.
Зокрема, забороняють рибалити.
Члени профільної комісії міськради
з’ясували, що в рік за користування
ставками кожен з орендарів
сплачує трохи більше, як 200
гривень. Тож, депутати вирішили
не поспішати з рішенням. Кажуть,
до наступної сесії поспілкуються
з потенційними орендарями і, за
потреби, доопрацюють і винесуть
це питання на розгляд повторно.

Не маніпулюйте питанням виділення землі!

У мережі Facebook
поширюють публікацію
видання «Рожище Вголос»
за квітень 2015 року «У
Рожищі немає землі для
учасників АТО».
У ній, зокрема, йдеться: «…. у
Рожищенському районі за 2014
рік надано у власність різним
людям 163 земельні ділянки, однак
учасникам АТО — всього 12. А у
Рожищі – надано 30 ділянок і жодної
– учасникам АТО у той же період».
Про це, пишуть журналісти,
розповів начальник Головного
управління Держземагентства
у Волинській області Василь

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомлення про початок
процедури розгляду та врахування
пропозицій громадськості у проекті
містобудівної документації «Детальний
план території по вул. Мазепи, 33,
в м. Рожище Волинської області
для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель та споруд».
Детальний план території
по вул. Мазепи, 33 в м. Рожище
Волинської області розроблено з
метою визначення всіх планувальних
обмежень використання території
згідно з державними будівельними і

Василенко під час наради із
земельних питань.
У повідомленні також
зазначається: «… у липні минулого
року Держземагентством України
було оголошено про ініціативу
– надати усім учасникам АТО
безкоштовні земельні ділянки.
І хоча у Держземагенстві
Волині переконують, що землю
повинні отримувати першочергово
військові та родини загиблих, на ділі
вимальовується інша картина»
Рожищенська міська рада
спростовує цю інформацію.
Станом на квітень 2016 року в
Рожищенську міську раду подано
237 заяв щодо виділення земельних

ділянок для індивідуального
житлового будівництва
Перші заяви від учасників
антитерористичної операції щодо
виділення земельних ділянок
для індивідуального житлового
будівництва почали надходити до
Рожищенської міської ради в серпні
2014 року. За період з серпня 2014
року по квітень 2016 року надійшло
79 заяв від мобілізованих в ЗСУ
громадян, в тому числі жителів м.
Рожище - 45 осіб, з Рожищенського
району та інших населених пунктів
Волинської області – 34 особи. 40
чоловік отримали на даний момент
посвідчення учасника бойових дій.
На даний час 8 учасників бойових
дій отримали земельні ділянки
для індивідуального житлового
будівництва, також надано земельну
ділянку Галині Плоцидим (матері
загиблого бійця ЗСУ Олександра
Плоцидима). Землі під індивідуальне
житлове будівництво іншим людям
за цей період взагалі не виділяли.
Можливо, у статистику,
оприлюднену начальником,
поширену у ЗМІ та соцмережах,
потрапили цифри, що стосуються
видачі актів власності на землю для
обслуговування житлових будинків і
для ведення особистого селянського
господарства. Тому, просимо
уникати маніпуляцій цією болючою
для військовослужбовців темою.

санітарно-гігієнічними нормами та з
метою визначення параметрів забудови
земельної ділянки.
Склад та зміст проекту:
1.Пояснювальна записка.
2.Вихідні дані, додатки
Основні техніко-економічні показники:
В проекті опрацьовано планувальне
рішення використання та забудови
території охопленої детальним планом
території, розроблені проектні пропозиції
щодо розміщення на проектованій
земельній ділянці житлового будинку.
Замовник містобудівної
документації: Рожищенська міська рада.
Розробник містобудівної
документації: ПП «КОНСТАНТ-ПРОЕКТ».

Підстава для розроблення
містобудівної документації: Рішення
Рожищенської міської ради від
25.12.2015 року № 3/30.
З детальним планом території
можна ознайомитись в приміщенні
Рожищенської міської ради за адресою м.
Рожище, вул. Незалежності, 60 протягом
одного місяця з дня оприлюднення
повідомлення.
Відповідальний за організацію
розгляду пропозицій: заступник міського
голови Поліщук В.О.
Подання та прийом пропозицій
здійснюється протягом одного місяця
з дня оприлюднення повідомлення.
Розгляд пропозицій здійснюється в
місячний строк з дня їх подання.

Як ми
готувалися до Великодня
Толока

З 29 березня по 30
квітня на території
міста Рожище проходив
місячник із забезпечення
належного благоустрою
та санітарного стану.
В тому числі 15-16 квітня
працівники державних установ і
закладів освіти проводили генеральне
прибирання до Дня довкілля. Кілька
п’ятниць поспіль працівники міської
ради розчищали став у міському парку.
Чого тільки не знаходили у водоймі: від
старих черевиків, до автомобільних
шин. Долучалися до прибирання
окремі депутати і працівники
виконавчого комітету.
Працівники Районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді прибрали на стихійному
сміттєзвалищі по об’їзній дорозі.
Тим самим допомогли
комунальним службам, які
наводять там лад за кошти з
міського бюджету.
Кілька разів виходили на
толоку учні шкіл. А тим часом
рожищани та мешканці прилеглих
сіл перетворили територію
навколо кладовища на смітник.
Перед Великодніми святами люди
почали активне прибирання своїх
домівок, присадибних ділянок
та місць спочинку рідних. Але, як
свідчить практика, зазвичай чистота
закінчується на межі приватної
території.
А якщо договір за
централізоване вивезення сміття
не укладено, то можна викинути
непотріб... у сміттєбаки сусіднього
будинку, вивезти на околицю
міста або й навіть лишити посеред
кладовища — комунальники ж
приберуть, і платити не доведеться.
Вкрай цинічно виглядає смітник,
який створили самі ж рожищани
та мешканці прилеглих сіл навколо
міського кладовища.
А ще у квітні висадили 30 дерев
у міському парку. Це кипариси і
тиси. Минулого року навесні теж
висаджували декоративні рослини,

але значна частина не прийнялася.
Решту хтось повитягав. Просимо
рожищан ставитись до «легень»
нашого міста шанобливо. І нагадуємо,
що районне відділення Національної
поліції починає на повну
реалізовувати свої повноваження на
території нашого міста.
Вже майже рік у міському
парку стоять лавки, встановлені за
кошти місцевих меценатів. Але це
“диво цивілізації” стало своєрідним
тестом на культуру для рожищан.
Донести сміття до найближчої
урни виявилось завданням не з
легких. І найцікавіше, що знову
винні комунальники і міська
влада, яка не подбала про
смітники. І на це зауваження ми
відреагували. 26 квітня «Дільниця
благоустрою» встановила 5
сміттєвих урн в міському парку.
На матеріали і роботу витратили
трохи більше двох тисяч гривень,
- інформує керівник комунального
підприємства Юрій Міщук. Тепер
вже не буде жодного виправдання
тим невігласам, які лишали сміття
просто біля лавок на траві. Давайте
вчитися жити цивілізовано.
Відпочиваючи в парку, думайте
про тих, хто прийде сюди після вас!
У процесі підготовки до
Великодніх свят деякі рожищани
не забувають подбати і про те,
що розташоване за межами
приватної квартири. Так, мешканці
будинку по вул. Незалежності,
22 взялися впорядковувати
дитячий майданчик. Зробили
нову пісочницю, пофарбували та
привезли піску. Серед керманичів
процесу – депутат міської ради
Олександр Альмужний. Він – і за
виконроба. Активно допомагала
й малеча, усвідомлюючи, що все
робиться для них.
Як би це не звучало попсово,
але ж правда: Чисто не там, де
прибирають, а там, де не смітять!
Наше місто – це ж наша душа.
Не засмічуйте - бережіть його!
Оксана Ковальчук

№ 26
Спорт

На початку квітня
у Рожищі відбувся
велопробіг, присв’ячений
Міжнародному Дню
спорту заради Миру. Ідею
Самооборони підтримали
близько сотні рожищан.
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Рожищанин
Велопробіг заради МИРУ

Діти і дорослі, які о 17 годині
зібралися на центральній площі міста,
утворили «живе» слово МИР. Місцевий
фотограф Олег Климюк зафіксував
цей флеш-моб на світлинах.
Маршрут пролягав вулицями
Незалежності – Гагаріна – 1 Травня –
Привокзальна – Куліша – Шевченка

- Мостова – Незалежності.
Окрім, власне, рожищан
велопробіг підтримали мешканці
району. Зокрема, семеро учнів
недільної школи на чолі з
настоятелем Свято-Георгіївського
храму села Залісці, священиком
Миколою Жученею (на фото).
Вони подолали 12 кілометрів
в одну сторону і 12 в іншу, щоб
підтримати «мирний велопробіг»!!!
Чи не соромно рожищанам, які
байдуже поставились до цієї
ініціативи? «Не чекав, що діти
так охоче відгукнуться. Адже з
нашого села сюди - 12 кілометрів.
Але кілька років тому ми їздили з
дітьми в монастир, що у Старому
Чорторийську Маневицького району.
Їздимо щороку до Почаєвської лаври.
Такі велоподорожі - це те, що нас
зближає, ріднить. Бо ж в дорозі буває
всяке. Ми вже не вперше беремо
участь у таких акціях в Рожищі. На
День Незалежності, наприклад, теж
їхали», - розповідає священик.

Волонтерство Патріотизм - у щоденних справах!
Нещодавно на сторінці
Центральної районної
бібліотеки для дорослих
у мережі Facebook писали
про Тимофійка Ковальчука,
який приніс торбину
кришечок для бійців АТО.

Завдяки таким людям, а також
всім-всім школярам, дорослим
і маленьким велолюбителям і
велопрофесіоналам, які взяли участь

в акції, наше місто хоч на день стало
ще більш сонячним і радісним. А ще
ми показали, що разом ми – сила!
Оксана Ковальчук

Добро

Діти з важкою
долею малюють свої мрії, щоб
про них довідалась вся Волинь

Хлопчик обіцяв, що принесе
ще багато кришечок і дотримав
свого слова. Через два тижні малюк
справді завітав до бібліотеки та
приніс 2 великі пляшки наповненні
пластиковими кришечками. Як
розповів Тіма, одну пляшку з
кришечками йому дав дядя Юра (брат
військовослужбовця, який рік тому
повернувся з АТО, Ігоря Григор’єва),
щоб він заніс до книгозбірні.
Поки тато хлопчика спілкувався із
працівниками, дитину розважала
Галина Ананівна (зав. відділом
обслуговування) розповідями
про птахів, які, як виявилось, дуже
подобаються Тимофієві.

Акція

Рожищенські школярі взяли
участь у чемпіонаті з плетіння маскувальної сітки!

До Рожищенського
реабілітаційного центру
частенько навідується
молодь з Луцька. Це
студенти і активісти,
яких обєднала «Молодіжна
платформа». Чому
вони сюди їздять? Щоб
допомогти тим, кому
важко. Важко рухатися,
навчатися, спілкуватися,
важко жити…
Один з таких візитів відбувся на
початку квітня. Волонтери з Луцька
влаштували для дітей зі складними
долями сеанс арт-терапії. Грали
ігри і малювали: кожен сам себе
і майбутнє літо. Усі ці роботи
потраплять у велику експозицію
обласної виставки, що запланована
на липень цього року.
«Ідея виставки – показати
про що мріють діти-інваліди,
діти, позбавлені батьківського

22 квітня Рожищенська
команда школярів взяла
участь у відкритому
чемпіонаті міста Луцька із
плетіння маскувальних сіток.
Організаторами заходу
під назвою «Патріотів юних
рученята захистити хочуть тата»
виступили Громадський рух
«Мистецький форпост» та обласна
організація «Об’єднання українок
«Яворина». Метою чемпіонату є

об’єднання волинської громади
навколо спільної справи з
підтримки наших військових, які
перебувають на рубежі бойових
зіткнень з терористичними
окупаційними військами. «Кожна
сплетена сітка – врятоване
життя солдата. Ми розуміємо, що
Збройні сили України потребують
як моральної, так і матеріальної
підтримки, і сьогоднішній захід
засвідчив щире бажання молоді
долучатися до патріотичного
волонтерства» - зазначив у своєму
виступі Віталій Шевченко, керівник

ГР «Мистецький форпост». До
складу Рожищенської команди
увійшли школярі НВК №4
м.Рожище та ЗОШ І-ІІІст. с.Топільно,
яку представив на чемпіонаті
Рожищенський районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
Олег Шварцкоп,
директор Рожищенського
районного центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

піклування, з неблагополучних
сімей, – розповідає волонтер
Володимир Бут-Гусаїм.
«Моя команда – це унікальні
волонтери, це студенти з різних
учбових закладів, яких у свій час
об’єднала акція «Миколай про
тебе не забуде». Ми тоді зібралися
і почали допомагати. Але більшість
людей згадують про дітей з
реабілітаційних центрів, притулків
і інтернатів тільки на свята. Ми
зрозуміли, що це треба робити
постійно. Тепер ми їздимо по
таких закладах. Нас тут чекають.
Дітям потрібна не просто увага, а й
спілкування, нові друзі. Мистецтво
допомагає нам їх зрозуміти,
почути, а їм самим – розкритися» каже хлопець.
Літні мрії з вихованцями
Рожищенського реабілітаційного
центру малювали волонтери:
Володимир Бут-Гусаїм,
Маргарита Федіна, Оксана
Федорук, Вадим Коцюба, Юрій
Тихонов, Катя Карпович.
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Рожищанин
Аналіз регуляторного впливу

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ (впливу регуляторного акта)
(відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.2004 № 308, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. №1151).
Назва регуляторного акта «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Рожищенській міській раді збитків, у сфері земельних відносин».
Регуляторний орган Рожищенська міська рада
Розробник документа Виконавчий комітет Рожищенської міської ради
Відповідальна особа Виконавчий комітет Рожищенської міської ради
Контактний телефон 22596
№ з/п Розділ

Опис

1

Земельним кодексом України, Законом України «Про плату за землю» встановлено, що використання землі в Україні
є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка, а плата за землю справляється відповідно закону та у вигляді
земельного податку або орендної плати. Через недосконалість земельного законодавства на загальнодержавному
рівні, навіть при наявних рішеннях щодо передачі земель у оренду, землекористувачі не поспішають укладати договори
оренди, або взагалі ухиляються від їх укладення. Також існують непоодинокі випадки користування земельними ділянками комунальної власності без оформлення права оренди (тобто без прийняття рішення міською радою про надання
земельної ділянки в оренду), та існують випадки самовільного зайняття земельних ділянок.
Затвердження даного Порядку створить правовий механізм щодо визначення розмірів збитків, заподіяних територіальній громаді м. Рожище у вищевикладених випадках та посилить самоврядний контроль, який здійснюють органи місцевого самоврядування, за дотриманням земельного законодавства України на території міста Рожище.

Визначення
проблеми

2

Цілі регулювання

Посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад
визначення розмірів збитків, завданих внаслідок використання земельних ділянок міської комунальної власності без
документів, що посвідчують права на них, а також самовільного зайняття земельних ділянок.

3

Альтернативні
способи досягнення цілей

Обраний спосіб є єдиним можливим способом передбаченим законодавством про місцеве самоврядування.
Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при
дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

4

Механізми
та заходи, які
пропонується
застосувати
для розв’язання проблеми

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
1.Визначенням підстав для нарахування та стягнення збитків завданих територіальній громаді міста у сфері земельних
відносин.
2. Забезпечення направлення додаткових коштів для розвитку міського господарства, соціальної сфери, впровадження міських програм.
3. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість зробити прозорим порядок нарахування збитків у сфері земельних відносин.
4.Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду міста;
5. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення
проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

5

Обгрунтування
можливості
досягнення
визначених
цілей у разі
прийняття
рішення

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:
- приведення земельних правовідносин на території міста Рожище у відповідність до статті 206 Земельного кодексу
України. Плата за користування землею буде проведена в повному обсязі за весь період фактичного користування;
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;
- збільшення надходжень до міського бюджету та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста;
- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання
земельних ділянок;
Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законами, обов’язкові для виконання на відповідній території. Тобто, у разі прийняття міською
радою даного рішення, воно буде обов’язковим для виконання відповідними виконавчими органами міської ради та
землекористувачами.

6

Визначення
очікуваних
результатів

Регуляторний акт, що пропонується прийняти, не зачіпає інтересів добросовісних суб’єктів земельних правовідносин.
В таблиці, що додається приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди а також витрати, які
очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

7

Обгрунтування
строку дії акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть
впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

8

Визначення
показників
результативності
акта

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть:
- надходження коштів до міського бюджету;
Передбачається збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та
сплати відповідних збитків.
- рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих
засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на офіційному сайті Рожищенської міської ради.
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Відстеження
результативності
акта

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою наступних заходів:
- аналіз надходжень до міського бюджету;
-аналіз кількості укладених договорів оренди землекористувачами, які ухилялись від цього до прийняття даного
регуляторного акту.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового відстеження результативності дії акту.
Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом
визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.
Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при
умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження його результативності.
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Реєстрація для переселенців
Роз’яснення Міністерства юстиції України щодо
порядку витребування та
отримання громадянами,
які проживають на тимчасово окупованій території
України, документів про
реєстрацію актів цивільного стану та деяких інших
документів, що стосуються
їх особистих та майнових
прав та інтересів, від компетентних органів іноземних держав
До уваги громадян, які проживають на тимчасово окупованій
території України
У зв’язку із чисельними зверненнями громадян, що проживають
на тимчасово окупованій території
України (Автономна Республіка
Крим, м. Севастополь, окремі райони, міста, селища і села Донецької
та Луганської областей), щодо отримання від компетентних органів іноземних держав документів з питань
реєстрації актів цивільного стану
(витягів, повторних свідоцтв тощо),
а також документів про освіту, трудовий стаж та інших документів, що
стосуються особистих та майнових
прав та інтересів громадян, Міністерство юстиції роз’яснює таке.
Можливість витребування відповідних документів через органи
юстиції передбачена статтею 14
Конвенції СНД про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних та кримінальних справах
1993 року, яка застосовується у
відносинах України з Республікою
Білорусь, Азербайджанською
Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією,
Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою
Вірменія, Киргизькою Республікою,
Республікою Молдова, Грузією та
Туркменістаном, а також двосторонніми договорами України з Грузією,
Республікою Узбекистан, Чеською
Республікою, Республікою Кіпр,
Угорщиною, Республікою Македонія,
Республікою Болгарія, Турецькою
Республікою, Румунією, Монголією,
Китайською Народною Республікою,
Литовською Республікою, Латвійською Республікою, Естонською
Республікою, Республікою Польща,
Грецькою Республікою, Корейською
Народно-Демократичною Республікою та Соціалістичною Республікою В’єтнам.
Щодо витребування та отримання документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану
Органи реєстрації актів цивільного стану та територіальні органи
юстиції Міністерства юстиції України
позбавлені можливості здійснювати
свої функції на тимчасово окупованій території України.
У зв’язку з цим, особи, які
проживають на такій території, для
витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного
стану можуть, заповнивши анкету,
що міститься на офіційному сайті
Мінюсту, звернутися до Міністерства юстиції України поштою на
адресу: 01001, м. Київ, вул. Городецького 13, або на електронну
адресу: themis@minjust.gov.ua, або
до будь-якого відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
Міністерства юстиції України.
Якщо документ запитується з
Китаю, Греції, Кіпру, Македонії чи Туреччини, до анкети слід додавати її
переклад на офіційну мову відповідної держави або на англійську мову.
Отримати запитуваний документ
заявник може особисто у визначеному ним в анкеті відділі державної
реєстрації актів цивільного стану,
обраному з переліку, розміщеного
у підрубриці «Відділи державної
реєстрації актів цивільного стану»
рубрики «Для фізичних осіб»
веб-сайту Департаменту державної
реєстрації Міністерства юстиції
України (http://ddr.minjust.gov.ua/).

Оскільки надіслання поштової
кореспонденції на тимчасово окуповану територію унеможливлено, отримати інформацію про надходження
до Міністерства юстиції України від
іноземних органів юстиції документів
щодо актів цивільного стану громадяни, які проживають на тимчасово
окупованій території, можуть за телефоном +38 (044) 233-64-75 або скориставшись інформацією, розміщеною
у підрубриці «Щодо документів, що
очікуються від компетентних органів
іноземних держав громадянами, які
проживають на тимчасово окупованій території України» рубрики
«До уваги громадян!» веб-сайту
Департаменту державної реєстрації
Міністерства юстиції України (http://
ddr.minjust.gov.ua).
Про надходження таких документів до обраного заявником відділу
державної реєстрації актів цивільного
стану можна дізнатися за номером
телефону цього відділу, розміщеного у підрубриці «Відділи державної
реєстрації актів цивільного стану» рубрики «Для фізичних осіб» веб-сайту
Департаменту державної реєстрації
Міністерства юстиції України (http://
ddr.minjust.gov.ua/).
За телефоном +38 (044) 233-6475 можна отримати інформацію про
документи про реєстрацію актів
цивільного стану громадян, що
надійшли до Міністерства юстиції
України з-за кордону у 2014-2015
роках у відповідь на звернення громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. Одночасно
пропонуємо громадянам повідомляти назву відділу державної
реєстрації актів цивільного стану, у
якому особа бажає отримати запитуваний документ.
Документи, які запитуються на
підставі двосторонніх договорів
України про правову допомогу та
правові відносини з Молдовою,
Литвою, Латвією, Естонією, Польщею, Грецією, КНДР та В’єтнамом
громадяни отримують особисто
виключно через дипломатичне
представництво або консульство
відповідної держави в Україні, як це
передбачено міжнародними договорами із зазначеними державами.
Щодо витребування та отримання документів про освіту, трудовий стаж та інших документів, що
стосуються особистих та майнових
прав та інтересів громадян
Для витребування від компетентних органів іноземних держав
документів про освіту, трудовий стаж
та інших документів, що стосуються особистих та майнових прав та
інтересів громадян, зацікавлена
особа може звернутися із заявою до
Міністерства юстиції України або до
будь-якого Головного територіального управління юстиції, обов’язково
зазначивши свої контактні телефони
та/або електронну адресу. З цією метою пропонується використовувати
форму заяви (додаток №2), що її теж
можна знайти на сайті Мінюсту.
Отримати запитуваний документ заявник зможе поштою на
адресу, зазначену у заяві, крім
тимчасово окупованої території
України, або у визначеному ним
Головному територіальному управлінні юстиції Міністерства юстиції
України, обраному з переліку на
веб-сайті Мін’юсту: (http://old.
minjust.gov.ua/section/297).
Документи, які запитуються на
підставі двосторонніх договорів
України про правову допомогу та
правові відносини з Молдовою,
Литвою, Латвією, Естонією, Польщею, КНДР та В’єтнамом, громадяни
отримують особисто виключно
через дипломатичнц е представництво або консульство відповідної
держави в Україні, як це передбачено міжнародними договорами із
зазначеними державами.

Валентина Лясковська,
начальник відділу державної
реєстрації актів цивільного
стану Рожищенського
районного управління юстиції.
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