
                                                                                         

 
 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сімдесят перша сесія 

сьомого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

     червня 2020 року                      м. Деражня                                            №  
 

   Про  затвердження «Програми здійснення землеустрою  

на території Деражнянської міської ради» 

 

      На підставі пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції постійних комісій 

міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму здійснення землеустрою на території Деражнянської 

міської ради, що додається. 

2. Фінансування Програми здійснювати в межах затверджених асигнувань на 

2020 рік та інших джерел не заборонених законодавством. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Валентину СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (голова комісії Віктор РОМАНІВ). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій КОВПАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено: 

         рішення міської ради 

         від   червня 2020 р. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 
ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

НА ТЕРИТОРІЇ  ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Деражня  - 2020 рік 

 



Паспорт Програми 

 

1. Назва Програми Програма здійснення землеустрою на території 

Деражнянської міської ради 

2. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

для розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закон України «Про державне прогнозування 

та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», Земельний кодекс України, 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

землеустрій», Закон України «Про охорону земель», 

Закон України «Про оцінку земель», Закон України 

«Про Державний земельний кадастр», постанова 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 

1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру». 

4. Розробник Програми Виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

5. Головний розпорядник 

коштів 

Виконавчий комітет в особі міського голови 

6. Замовник (відповідальний 

виконавець) Програми 

Виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

7. Учасники (співвиконавці) 

Програми 

Деражнянська міська рада, 

Суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на 

проведення геодезичних та картографічних робіт 

8. Термін реалізації Програми 2020 рік 

9. Мета Програми Забезпечення організації та здійснення землеустрою, 

підвищення ефективності раціонального використання 

та охорони земель, проведення експертно – грошової 

оцінки земель 

10. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Міський бюджет  

 

11. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

10 тис.грн. 
 

* Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів 

Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін 

до міського бюджету впродовж терміну дії Програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

здійснення землеустрою на території Деражнянської міської ради 

 

1. Загальні положення 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про землеустрій», Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про оцінку 

земель», Закону України «Про Державний земельний кадастр», постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення 

Державного земельного кадастру». 

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.  

Відповідно до Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року № 858-

IV до повноважень міської ради у сфері землеустрою належать: 

 − організація і здійснення землеустрою;  

− здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із 

землеустрою; 

 − координація здійснення землеустрою та контролю за використанням і охороною 

земель комунальної власності;  

− інформування населення про заходи, передбачені землеустроєм;  

− вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону.  

Заходи, передбачені затвердженою в установленому порядку документацією із 

землеустрою, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, власниками землі, землекористувачами, у тому числі 

орендарями. 

В Програмі наведені термін, що 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.  

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є:  

• розроблення проектів землеустрою та оцінки земель на території Деражнянської 

міської ради;  

• розроблення технічної документації із землеустрою: щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 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 

Деражнянської міської ради.  

• забезпечення картографічною і геодезичною продукцією мешканців міста.  

Топографічні карти призначені для забезпечення потреб органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, господарств, оборони, науки, освіти і громадян країни, 



а також є основою для створення геоінформаційних систем, спеціальних, тематичних та 

інших карт і планів.  

 

3. Строк та етапи виконання Програми 

Строки виконання Програми здійснення землеустрою на території Деражнянської 

міської ради - 2020 рік. 

Етапи виконання: 

- розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або 

розроблення технічної  документації  із  землеустрою: щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 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; 

- фінансування виконання робіт з розроблення документації із землеустрою; 

- виконання комплексу робіт з розроблення документації із землеустрою; 

- звітність про виконання; 

- фінансування виконання чергових проектно-кошторисних завдань; 

- контроль. 

 

4. Головний розпорядник та відповідальні виконавці 

 Головний розпорядник бюджетних коштів та виконавець – Деражнянська міська 

рада.  

 

5. Ресурсне забезпечення Програми 

Кошти на виконання Програми спрямовуються з міського бюджету та з інших 

джерел не заборонених законодавством.  

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів загального фонду 

бюджету міської ради може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення 

змін до міського бюджету.  

 

6. Напрями використання бюджетних коштів 

Напрямами використання бюджетних коштів бюджетної Програми здійснення 

землеустрою на території Деражнянської міської ради є окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.  

 

7. Перелік завдань і заходів  Програми 

Основними завданнями Програми є здійснення землеустрою на території 

Деражнянської міської ради, приведення землевпорядної документації у відповідність до 

вимог чинного законодавства.  

Заходи землеустрою на місцевому рівні включають:  

− розробку проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 

 − розробку проектів землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв);  

− розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;  

− розробку проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб;  

− розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;  

− розробку проектів землеустрою щодо впорядкування території населених 

пунктів; 

 − розробку робочих проектів землеустрою;  



− розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);  

− розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту;  

− розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок;  

− розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель; 

− врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні; 

− врахування громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на 

місцевому рівні;  

− розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених 

пунктів,  

− розробка технічної документації щодо права власності земельних ділянок; 

- виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. 

 

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 

 Деражнянська міська рада проводить перерахунок коштів по даній Програмі 

згідно укладеної угоди та акту виконаних робіт. Виконавець Програми несе 

відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів.  

Спеціаліст містобудування, архітектури та інфраструктури, земельних відносин та 

охорони навколишнього природнього середовища Деражнянської міської ради здійснює 

координацію передбачених Програмою заходів і подає узагальнену інформацію про хід 

виконання Програми постійній комісії Деражнянської міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

яка здійснює контроль за ходом її виконання.  

 

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку землекористування, 

зокрема:  

− удосконалити земельні відносини  на території Деражнянської міської  ради; 

 − привести землевпорядну документацію у відповідність до вимог чинного 

законодавства;  

− враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні 

землеустрою на місцевому рівні;  

− створити умови розвитку екологічного та інвестиційно привабливого 

землекористування, особливо сільськогосподарського;  

− збільшити надходження від платежів за землю до бюджету;  

− створити дієву систему захисту прав власності на землю; 

− розробити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

розроблення технічної документації із землеустрою: щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок, щодо інвентаризації земельних ділянок 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Валентина СИДОРУК 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

                                                                                                                                                                                                        від 24.06.2020 року №3 

Напрямки діяльності та заходи Програми 

здійснення землеустрою на території Деражнянської міської ради 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності  

Перелік заходів Програми Строк 

виконан

ня 

Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Здійснення 

землеустрою на 

території 

Деражнянської міської 

ради  

 

 

Розробка проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок   

 

2020 рік 

 

Міський 

бюджет 

 

10,0 

Приведення 

землевпорядної 

документації у 

відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 

2. Розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

 

2020 рік 

 

Міський 

бюджет 

 

- 

3. Розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на 

яку поширюються права суборенди, 

сервітуту 

 

2020 рік 

 

Міський 

бюджет 

 

- 

4. Розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок 

 

2020 рік 

 

Міський 

бюджет 

 

- 

5. Розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок 

 

2020 рік 

 

Міський 

бюджет 

 

- 

6. Виготовлення технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель 

 

2020 рік 

 

Міський 

бюджет 

 

- 

Всього 10,0  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                          Валентина СИДОРУК



 


	УКРАЇНА
	ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
	ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
	Про  затвердження «Програми здійснення землеустрою
	на території Деражнянської міської ради»
	ВИРІШИЛА:
	ПРОГРАМА

