
                                                                         
   

 

                   УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 
(вісімнадцята сесія восьмого скликання) 

 
02 березня 2023 року                                                                             м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення четвертої 

сесії восьмого скликання від 02.04.2021 р. 

“Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин та охорони земель 

на території Городнянської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки” 

 

У відповідності до пункту 15 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму 

регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, 

раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та 

ведення Державного земельного кадастру, керуючись пунктом 22 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Внести та затвердити зміни до Програми розвитку земельних 

відносин та охорони земель на території Городнянської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки, а саме: 

1.1. Паспорт Програми розвитку земельних відносин та охорони земель 

на території Городнянської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки викласти в новій редакції, що додається. 

1.2. Додаток до Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на території Городнянської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки викласти в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН       



 

1. Паспорт 

Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території 

Городнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

  

1 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ земельних відносин Городнянської 

міської ради 

2 Розробник Програми 
Відділ земельних відносин Городнянської 

міської ради 

3 
Відповідальний  виконавець 

Програми 

Головні розпорядники коштів 

Городнянської міської ради 

4 
Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Головні розпорядники коштів 

Городнянської міської ради відповідно 

до рішення про бюджет Городнянської 

МТГ 

5 Учасники Програми 

Головні розпорядники коштів 

Городнянської міської ради,     

Організації,заклади,установи,громадяни, 

проектні організації що мають ліцензії на 

виконання землевпорядних та 

землеоціночних робіт 

6 Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

7 

Перелік місцевих бюджетів, 

які      беруть      участь      у 

виконанні Програми 

Бюджет Городнянської міської 

територіальної громади, інші джерела не 

заборонені законодавством 

 

8 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

2 500,0 тис.грн., в т.ч.: 

2021 р. -  500,0 тис.грн.; 

2022 р. -  500,0 тис.грн.; 

2023 р. -  500,0 тис.грн.; 

2024 р. -  500,0 тис.грн.; 

2025 р. -  500,0 тис.грн. 

 

 

 

 

9 
Контроль за реалізацією 

Програми 

Постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, планування, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, 

законності та правопорядку 

 

Секретар міської ради                                             Світлана БІЛЬСЬКА 

                                            



 

                            Додаток  

                                                                                                                                                                      до Програми розвитку земельних відносин 

                                                                                                                                                                      та охорони земель на території Городнянської   

                                                                                                                                                                      міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

                                                                                                                                                                     затверджений рішенням 18 сесії Городнянської 

                                                                                                                                                                     міської ради 8 скликання від 02 березня 2023 року 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Городнянської 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 
Виконавці 

Обсяги фінансування (вартість), тис. грн. 

Всього Очікуваний результат 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. 
Інвентаризація 

земельних ділянок 

Виготовлення 

технічної 

документації щодо 

інвентаризації 

земельних ділянок 

Проектні 

землевпорядні 

організації 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

Створення інформаційної 

бази  та достовірний облік 

земельних ділянок 

2. 

Виготовлення 

землевпорядної 

документації 

Виготовлення 

проектів 

землеустрою щодо 

відведення 

земельних ділянок 

Проектні 

землевпорядні 

організації 

50,0 50,0 300,0 50,0 50,0 500,0 
Відведення нових 

земельних ділянок 

3. 

Виготовлення 

землевпорядної 

документації 

Виготовлення 

технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

встановлення 

(відновлення) меж 

земельних ділянок 

Проектні 

землевпорядні 

організації 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

Реєстрація права 

комунальної власності на 

земельні ділянки 



 

в натурі (на 

місцевості) 

4. 

Виготовлення 

технічної 

документації із 

нормативної 

грошової оцінки 

земель 

комунальної 

власності 

Виготовлення 

нормативної 

грошової оцінки 

земель 

Проектні 

землевпорядні 

організації 

300,0 300,0 100,0 300,0 300,0 1 300,0 

Реєстрація права 

комунальної власності на 

земельні ділянки 

5. 

Виготовлення 

генеральних 

планів населених 

пунктів громади та 

планів детального 

зонування 

території 

Виготовлення 

генеральних планів 

населених пунктів 

та планів 

детального 

зонування 

території 

Проектні 

землевпорядні 

організації 

50,0 50,0 - 50,0 50,0 200,0 

Вирішення питання 

раціонального використання 

земельних ресурсів та 

встановлення відповідного 

режиму забудови територій 

Всього -  -  500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 500,0 -  

 

 

Секретар міської ради                                                                            Світлана БІЛЬСЬКА 



 

 


