
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

2022 року № 4//

Про внесення змін в рішення Володимирецької 
селшцної ради від 24.12.2020 року № 68 «Про 
затвердження цільової програми «Програма 
здійснення землеустрою на території 
Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роки»

Керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), враховуючи 
рекомендації постійної комісії з економічних питань, управління комунальною 
власністю, житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, 
земельних відносин, екології, природокористування та благоустрою, селищна 
рада,

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Володимирецької селищної ради від 24 грудня 
2020 року № 68 «Про затвердження цільової програми «Програма здійснення 
землеустрою на території Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роки», 
виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин,

та благоустрою (голова комісії Олександрекологи,
КРУК).

природоко

Селищний голов Василь КОВЕПЬКО



Додаток
до рішення Володимирецької селищної ради 
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Цільова програма 
«Програма здійснення землеустрою на території 

Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роки»

1. Загальні положення.

Землеустрій - це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, 
спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію 
території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, 
що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку 
продуктивних сил.

програма здійснення землеустрою на території Володимирецької селипщої 
ради на 2021-2025 (далі - Програма) розроблена згідно із Земельним та 
Бюджетним кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про 
охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про 
затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

2. Мета програми

Метою Програми є забезпечення організації та здійснення землеустрою, 
підвищення ефективності раціонального використання, охорони та 
перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного 
господарств, розвитку сіл, селищ на території Володимирецької селищної ради, 
врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні 
землеустрою на місцевому рівні.

3. Завдання програми.

Основними завданнями Програми є здійснення землеустрою на території 
Володимирецької селищної ради, приведення землевпорядної документації у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

З метою виконання заходів (згідно нижче наведеної таблиці) передбачених 
цією програмою, передбачити фінансування даної програми у 2021-2025 роках 
у таких обсягах:

№
п/п Назва заходу

Всього,
тис.
грн.

Обсяги фінансування 
Володимирецької селищної 

громади (тис. г

3 бюджету 
 ̂територіальної
}Н .)

2021 2022 2023 2024 2025

1.
Розробка технічних документацій 
по нормативній грошовій оцінці 
земель

925,0 25,0 100,0 200,0 300,0 300,0



2.

Розроблення проектів 
землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж адміністративно- 
територіальних одинит№ та їх 
встановлення в натурі (на 
місцевості)

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

3.
Розроблення технічних 
документацій із землеустрою 
щодо інвентаргоації земель

4500,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

4.
Агрохімічна паспортизація 
земель сільськогосподарського 
призначення

1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

5.
Розроблення технічних 
документацій із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок

150,0 20,0 30,0 30,0 30,0 40,0

6.

Розроблення схем землеустрою і 
техніко-економічні 
обґрунтування використання та 
охорони земель адміністративно- 
територіальних одиниць

2950,0 150,0 300,0 1000,0 1000,0 500,0

7.
Розроблення проектів 
землеустрою щодо ві,7і;ведення 
земельних ділянок

550,0 50,0 100,0 100,0 150,0 150,0

8.
Розроблення проектів 
землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельних 
ділянок

230,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0

9.

Розроблення технічних 
документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості)

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

10.

проведення обстеження 
сільськогосподарських угідь, 
що зазнали радіоактивного 
забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

600,0 400,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4. Фінансове забезпечення виконання програми.

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою здійснюється за 
рахунок селищного бюджету у межах наявних фінансових ресурсів, коштів 
спеціального фонду місцевого бюджету, що надходять у порядку 
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва, коштів юридичних та фізичних осіб та інших джерел, які не 
заборонені чинним законодавством.

Секретар селипщої ради 1-х. Ю.Блшцик


