
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 66 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2019             Мукачево    №1571 
 
Про затвердження Програми розроблення 
проектів із землеустрою Нижньокоропецької 
сільської ради на 2019 рік  
 

Відповідно до абз 3 ч. 4 ст.8-3 Закону України “ Про добровільне 
об'єднання територіальних громад», п. 22 ч.1 ст. 26,ч.1 ст.59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №75 від 30.10.2019 р.), постійної депутатської комісії з питань 
комунальної власності та земельних відносин (протокол №61 від  
28.10.2019 р., 29.10.2019 р., 30.10.2019 р.), Мукачівська міська рада 
вирішила: 

 
1. Затвердити Програму розроблення проектів із землеустрою  

Нижньокоропецької сільської ради на 2019 рік. 
 
2. Головному бухгалтеру  фінансування заходів Програми 

проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті Нижньокоропецької 
сільської ради на 2019 рік. 

 
3. Контроль за  виконанням  програми  покласти  на  в. о. старости 

села Нижній Коропець. 
 

 
     Міський голова                                                             А.Балога  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 66 сесії Мукачівської 
міської ради 7 скликання 
від  31.10.2019 року  №1571 
 

 
Програма розроблення проектів із землеустрою  
 Нижньокоропецької сільської ради на 2019рік 

 
1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Нижньокоропецька сільська рада 
2 Підстава для розроблення П.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
Бюджетний кодекс України. Закон 
України «Про благоустрій населених 
пунктів». 

3 Розробник Програми Нижньокоропецька сільська рада 
4 Головний розпорядник бюджетних 

коштів 
Нижньокоропецька сільська рада 

4.1 Відповідальний виконавець Програми Нижньокоропецька сільська рада 
5 Учасники програми Нижньокоропецька сільська рада та 

суб'єкти підприємницької діяльності 
різних форм властивості 

6 Термін реалізації Програми 2019 рік 
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 
усього: 
Кошти місцевого бюджету 

22100 

 
2. Загальні положення. 

 
   Програма розроблена на підставі Земельного Кодексу України, Законів 
України «Про  місцеве самоврядування в Україні» «Про землеустрій» «Про 
оцінку земель» . 
   Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування 
проектно-вишукувальних робіт з розробки землевпорядної документації  у 
2019 році.      
  У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні: 
діяльність у сфері землеустрою- наукова, технічна, виробнича та 
управлінська діяльність органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, юридичних і фізичних  осіб, що здійснюється при 
землеустрої; 
проект землеустрою- сукупність економічних, проектних і технічних  
документів щодо обґрунтування заходів з використання та охорони земель, 
які передбачається здійснити за таким проектом; 
технічна документація із землеустрою-сукупність текстових та графічних 
матеріалів,що визначають технічний процес проведення заходів з 
використання та охорони земель без застосування елементів проектування; 



план топографічний-зображення на площині проекції звичайно у великому 
масштабі обмеженої ділянки місцевості, без врахування кривизни земної 
поверхні. Топографічні плани створюються в масштабах  1:2000. 
 
3. Мета програми 
 
       Метою Програми є:   

 розроблення проектів землеустрою та  оцінки земель на території село                                                                                           
Нижній Коропець; 

•  розроблення технічної документації із землеустрою: щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі села 
Нижній Коропець,щодо встановлення меж частини земельної 
ділянки, на яку поширюються права суборенди,сервітуту,                                   
щодо поділу та об'єднання земельних ділянок,                                         
щодо інвентаризації земель. 

• створення топографічних планів у графічній та цифровій формах на 
території  села Нижній Коропець. 

   
  

4. Строк та етапи виконання програми 
 

        Строки виконання Програми розроблення проектів із землеустрою на 
території  села  Нижній Коропець січень – грудень 2019 року. 
 Етапи виконання: 

o Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок або розроблення технічної документації із землеустрою:щодо 
встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі,                      
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюються права суборенди,сервітуту,щодо поділу та об'єднання 
земельних ділянок, щодо інвентаризації земель згідно договору та акту 
виконаних робіт; 

o Виготовлення технічного звіту щодо детального грунтового 
обстеження земельної ділянки 

o фінансування виконання робіт з розроблення документації із 
землеустрою; 

o фінансування виконання чергових проектно-кошторисних завдань;  
 

5. Головний розпорядник та відповідальні виконавці 
 
            Головний розпорядник бюджетних коштів та виконавець- 
Нижньокоропецька сільська рада. 
 
6. Ресурсне забезпечення програми 
 
           Кошти на виконання програми спрямовуються сільським бюджетом та 
з інших джерел не заборонених законодавством. Протягом року обсяг 
фінансування програми за рахунок коштів загального фонду бюджету може 



змінюватися відповідно до рішень органу місцевого самоврядування про 
внесення змін до сільського бюджету. 
 
7.Напрями використання бюджетних кошті  
   Напрями використання бюджетних коштів бюджетної Програми  -
розроблення проектів із  землеустрою 
 
8. Перелік завдань і заходів сільської цільової Програми 
     
Назва напряму 
діяльності(пріоритетні 
завдання) 

Орієнтовні обсяги 
фінансування за 2019 рік 
виконання, тис. грн. 

Очікуваний результат 
виконання 

      
Виготовлення технічного звіту 
щодо детального плану 
ґрунтового обстеження 
земельної ділянки 

22,1  
Розроблення проектів 
землеустрою, виготовлення 
технічного звіту щодо 
детального ґрунтового 
обстеження трьох земельних 
ділянок загальною площею 
15,145 га, що розташовані в 
селі Нижній Коропець. 

 
РАЗОМ 22,1  

  
 9. Організація управління та контролю за ходом виконання програми 
 
  Нижньокоропецька сільська рада проводить перерахунок коштів по даній 
Програмі згідно укладеної угоди та акту виконаних робіт. Виконавець 
Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових 
документів.  
 
10.Очікувані кінцеві результати виконання програми 
 
  Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
Проведення грошової оцінки земельної ділянки чи право на неї ,розроблення 
технічної документації із землеустрою: створення топографічних планів у 
графічній та цифровій формах,  розроблення проектів землеустрою, 
виготовлення технічного звіту щодо детального грунтового обстеження 
трьох земельних ділянок загальною площею 15,3145 га, що розташовані в 
селі  Нижній Коропець, для подальшого їх відчуження або надання права 
користування. 
 
Секретар міської ради                                                                        І.Маняк 
 
 
 
 


