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Для чого потрібна інвентаризація земель. 
Можливі позитивні та негативні наслідки.

На даний час, у Воловецькій селищній раді відсутні документальні дані які би дозволяли дати однозначну відповідь, кому належить, або у кого перебуває в користуванні і на яких умовах та чи інша земельна ділянка, цільове призначення цих земельних ділянок, обмеження у їх використані, що на них накладаються. Відсутні дані про наявність та розташування вільних земельних ділянок на території Воловецької селищної ради. Внаслідок цього, певна кількість земель громади використовується різними структурами без сплати орендної плати або податку, що веде до недонадходження коштів у місцевий бюджет. 
В той же час на території Воловецької селищної ради розміщені об’єкти і комунікації різних фірм та організацій, які займають певні земельні ділянки. Використання цих земельних ділянок, в значній мірі через відсутність у селищної ради повної і достовірної інформації, на даний момент, є не врегульованим. В результаті знову ж таки у селищний бюджет не надходять кошти. 
Воловецька селищна рада, в даний час, не має змоги задовольнити численні прохання безземельних громадян виділити їм кілька соток для вирощування картоплі або сінокосу. І це при тому, що певна кількість земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих навколо Воловця не обробляється, 
Інвентаризація здійснюється з метою наведення порядку в сфері використання земельних ресурсів. В разі її проведення буде:
	виявлено всіх землекористувачів, власників землі і встановлено межі їхніх ділянок;
	виявлено земельні ділянки, що не використовуються або використовуються  нераціонально, чи не цільовим призначенням;

встановлено фактичні межі землекористувань, проектні та фактичні окружні межі населених пунктів і закріплено їх на місцевості відповідними межовими знаками.

Тепер, стосовно фінансування даного питання. Інвентаризація проводитиметься із залученням сторонніх організацій. Як і будь яка робота, проведення інвентаризації потребує оплати. Тут є деяка специфіка, яку треба врахувати при прийняті рішення. На спеціальному рахунку селищної ради є кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 230,0 тис. грн. Згідно бюджетного законодавства, ці кошти можуть бути використані лише для певних, дуже обмежених цілей. Використати ці кошти, наприклад на ремонт даху, чи вулиці закон не дозволяє. В зв’язку з цим, кошти тривалий час лежать на рахунку селищної ради без руху і користі. Є навіть загроза, що у разі невикористання їх за призначенням, згадані кошти можуть бути вилучені із бюджету селищної ради і спрямовані за призначенням, але не на користь нашої громади.
Інвентаризація земель, один із небагатьох видів робіт, які можна 

проводити за рахунок цих коштів. Тобто, інвентаризація може бути проведена за гроші, використати які на інші цілі не можливо, а вже кошти, які бюджет отримає внаслідок цієї інвентаризації, можна буде спрямувати на дуже потрібні громаді роботи: благоустрій, озеленення, сан очистка території, покращення матеріального становища, оснащення, утримання, енергозабезпечення дитячих садочків.

Таким чином, інвентаризація земель Воловецької селищної ради:
	Впорядкує відносини у земельній сфері, дозволить більш ефективно і згідно цільового призначення використовувати земельні ділянки.

Виявить не зайняті земельні ділянки та надасть змогу передати їх мешканцям селища для використання.
	Збільшить поступлення у місцевий бюджет внаслідок врегулювання питання використання земельних ділянок комерційними структурами.
	Дає можливість використати на благо громади кошти, що надійдуть від використання землі.

Все, вище перераховане, є очікуваними позитивними наслідками від проведення інвентаризації, а чи є загроза виникнення можливих негативних наслідків від її проведення. 
Проведений аналіз спеціалістами селищної ради, консультації із фахівцями в земельній сфері обласного рівня, а також із колегами  з органів місцевого самоврядування області показують, що негативних загроз від проведення інвентаризації не має. Твердження противників інвентаризації, що її проведення узаконить незаконно відчужені земельні ділянки є помилковим, не відповідає дійсності. 
Інвентаризація не міняє правовий статус та належність земельних ділянок, а лише дозволяє виявити місцезнаходження, розмір та точні межі земельних ділянок, а також у кого в володінні або користуванні вони перебувають, тобто впорядковує земельні відносини, робить їх прозорими, унеможливлює зловживання.

На превеликий жаль, частина депутатів селищної ради поки що не змогла усвідомити позитивні наслідки для територіальної громади від проведення інвентаризації земель, внаслідок чого, рішення про проведення інвентаризації земель Воловецької селищної ради не було прийняте.
  


