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Положення
про  порядок та умови виділення земельних ділянок  для ведення  особистого селянського господарства у селі Медвежа.

1.Це Положення відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів визначає порядок та умови виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства у селі Медвежа.
2.Право на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з подальшою її  передачею у власність  мають громадяни України, яким виповнилось  18 років, і які не мають у власності (користуванні) земельної ділянки для цієї  цілі або розмір наданих їм земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства є менший від визначеного чинним законодавством.
3.Облік громадян, які бажають отримати земельні ділянки для ведення  особистого  селянського  господарства здійснює виконавчий комітет сільської ради.
   	4. Громадяни поділяються на такі категорії за пріоритетом (на момент прийняття  сільською радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки) у праві на одержання  земельної ділянки для ведення ОСГ:
            а) молоді сім’ї, багатодітні сім’ї, працівники соціальної сфери села, молоді спеціалісти, які працюють у селі;
             б) інші сім’ї, члени яких проживають та зареєстровані у селі ( в т.ч. неодружені члени сім’ї), громадяни , які бажають займатися діяльністю у сфері сільського зеленого туризму;   
             в) громадяни- вихідці з села,  які народилися  у селі і мають у селі майно для ведення ОСГ (в т.ч. земельну ділянку для ОЖБ);
г) інші громадяни, які мають у селі майно для ведення ОСГ (в т.ч. земельну ділянку для ОЖБ).                                           
У часникам бойових дій, які брали участь  у виконанні завдань  у складі сил АТО, ООС на сході України та громадянам, які можуть набувати право на земельну ділянку за давністю користування (набувальною давністю) і є жителями села Медвежа, земельні ділянки виділяються позачергово.    
5. Виділення  земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства  проводиться  за рахунок земель запасу, в т.ч. резервного фонду та  вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право власності та право користування якими припинено  в установленому порядку. 
             Розмір земельних ділянок  для ведення  особистого селянського господарства за рахунок земель  резервного фонду не повинен перевищувати  0,50га.
У випадку внесення громадянином на договірних засадах добровільного внеску у розвиток села, цей розмір за рішенням сільської ради може бути збільшений, але не більше 1,0 га.
6.Спори, пов’язані  з виділенням земельних ділянок відповідно до цього Положення, розглядаються сільською радою, а при недосягненні 
згоди – у судовому порядку.
7. Зміни і доповнення  до цього Положення вносяться за рішенням сільської ради.
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