
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

Від 12 серпня    2015р.                                                                                        № 06/60-15 

м.Бурштин 

 

Про затвердження Порядку використання коштів міського 

бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 

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

статей 69, 91 Бюджетного кодексу України, статті 209 Земельного кодексу України,  з 

метою залучення коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до міського бюджету, 

врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, міська 

рада 

 

вирішила: 

          1. Затвердити Порядок використання коштів міського бюджету, що надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва (далі – Порядок)(додається). 

2. Земельно-екологічному відділу виконавчого органу міської ради (В.Копаниця) 

підготовити Програму заходів з використання коштів що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2015-

2016 роки. 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на В.Гулика, заступника 

міського голови та М.Коцура, голову комісії  з питань бюджету та економічного 

розвитку, І.Федунків, головного бухгалтера виконавчого органу міської ради. 

 

 

Міський голова                     П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення  міської ради 

                                                                                №06/60-15   від  12.08.  2015 року   

 
ПОРЯДОК 

використання коштів міського бюджету, що надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей порядок використання коштів міського бюджету, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (далі – 

Порядок), розроблено відповідно до вимог і положень Земельного кодексу України, 

Бюджетного кодексу України, Закону України  «Про охорону земель». 

2. Порядок визначає механізм надходження, обліку та використання коштів, 

встановлює загальні правила планування і фінансування заходів та об’єктів за рахунок 

коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, контролю  за їх використанням та звітністю. 

      3. Для визначення переліку заходів та об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів 

від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

міська рада згідно наданих пропозицій земельно-екологічного відділу виконавчого 

органу міської ради та рекомендацій комісії земельної та з питань екології затверджує 

Програму заходів з використання коштів що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2015-2016 роки. 

 
ІІ. НАДХОДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ВІДШКОДУВАННЯ 

ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Джерела та порядок надходження коштів: 

2.1.На спеціальний рахунок бюджету міської ради, який знаходиться в 

фінансовому відділі міської ради зараховуються кошти відшкодування     втрат  

сільськогосподарського  і  лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням 

(викупом) в тимчасове або постійне користування сільськогосподарських угідь, лісових 

земель і чагарників, для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського і 

лісового господарства, обмеженням прав власників землі й землекористувачів, утому 

числі орендарів або погіршенням якості земель у результаті негативного впливу, 

спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій. 

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, зумовлені 

вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, які підлягають 

відшкодуванню, надходять у розмірі  75 відсотків від загального обсягу до спеціального 

фонду міського бюджету.  

  2.2.Використання коштів здійснюється по коду функціональної класифікації 

видатків 200200 "Охорона і раціональне використання земель". Кошти перераховуються 

на спеціальний рахунок головного розпорядника коштів.  

   2.3. Головним розпорядником цих коштів щорічно визначається при затвердженні 

міського бюджету на відповідний рік – виконавчий орган міської ради.  

   2.4.Відшкодуванням втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва,  спричинених  вилученням  сільськогосподарських  та  лісових угідь, для 

цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, проводиться 

юридичними і фізичними особами (платниками) у двомісячний термін після 

затвердження в установленому порядку проекту відведення їм земельних ділянок, а у 

випадках поетапного освоєння відведених угідь - для добування корисних копалин 

відкритим способом - у міру їх фактичного надання, згідно із визначеними та 

затвердженими планами. 

 2.5.Обсяги втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які 

підлягають відшкодуванню та контроль за дотриманням порядку визначення та 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які 



підлягають   відшкодуванню,   визначаються та здійснюються   відділом Держгеокадастр 

у Галицькому районі  відповідно  до  Порядку,  затвердженого постановами Кабінету 

Міністрів України від 17.11.1997 №1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 

відшкодуванню»  (із змінами та доповненнями), від 21.07.2010 №619 «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

  2.6. Відділом Держгеокадастр у Галицькому районі  в 5-денний строк з моменту 

затвердження розрахунку розміру втрат, які підлягають відшкодуванню, надсилається 

копія затвердженого розрахунку до відділу Державної земельної інспекції для здійснення 

контролю за своєчасним відшкодуванням втрат. 

     2.7. Частина коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, яка перераховується до спеціального фонду міського 

бюджету, визначається законодавством. Кошти до міського бюджету можуть надходити 

у вигляді субвенцій відповідно до укладених угод між районною державною 

адміністрацією та відповідною радою. 

 

 Напрями використання коштів: 

        2.8. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, мають цільове призначення  і 

відповідно до статті 209 Земельного кодексу України використовуються на освоєння 

земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних 

угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а  

саме: 

2.8.1.рекультивація порушених земель, хімічна меліорація (вапнування та гіпсування 

земель з метою зниження їх засоленості та кислотності), проведення залуження 

багаторічними травами еродованих малопродуктивних та забруднених шкідливими 

речовинами орних земель, посів сільгоспкультур на ділянках біологічної рекультивації 

земель, і підвищення їх родючості; 

 2.8.2. освоєння земель, чагарників, лісів, кам'янистих місць, солонців і солончаків, 

ділянок, що вивільняються з-під господарських дворів, садиб, інших непродуктивних 

земель, боліт, мілководдя, водоймищ у сільськогосподарські угіддя та поліпшення 

кормових угідь (корінне та поверхневе); 

2.8.3. створення    лісових     та     захисних     лісонасаджень   (полезахисних водо 

регулюючих, прияружних і прибалкових лісосмуг; суцільних лісових насаджень на 

пісках, по ярах і балках, по берегах річок і водойм) глибокої консервації шляхом 

заліснення   (визначити,    що   до   складу   робіт із консервації земель   шляхом   

заліснення   входить  підготовка     ґрунту під створення захисних лісових насаджень, 

садіння та висівання лісу, догляд за захисними насадженнями, доповнення захисних 

лісових насаджень, вирощування та придбання садибного матеріалу); 

2.8.4. засипка та виположування ярів, освоєння схилових земель під багаторічні 

насадження і кормові угіддя, будівництво комплексів гідротехнічних споруд для захисту 

земель від шкідливого впливу водної ерозії, підтоплення, зсувів тощо, та під'їздних 

шляхів до земельних ділянок, що освоюються; 

2.8.5. проведення обстеження ґрунтів; 

2.8.6. залуження та консервація деградованих орних земель, культуртехнічні роботи і 

заходи з первинного окультурення земельних ділянок; 

2.8.7. терасування крутих схилів; 

2.8.8. будівництво і реконструкція джерел зрошення, осушувальних систем; 

2.8.9. захист сільгоспугідь і лісових насаджень від підтоплення і висушування; 

2.8.10. корчування списаних лісових і багаторічних плодових насаджень; 

2.8.11. проведення топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та інших 

обстежень і розвідок, а також проектних робіт пов'язаних з освоєнням нових земель та 

підвищенням їх родючості або поліпшення наявних земель та розробка проектів 

землеустрою з контурно-меліоративною організацією території, регіональних програм і 

схем з охорони земель, а також техніко-економічне обґрунтування використання та 

охорони земель; 

2.8.12. проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель, розмежування земель 

державної і комунальної власності, інвентаризації земель;  



 

 

2.9. Використання цих коштів на інші цілі не зазначені у даному Порядку не 

допускаються. 

2.10. Усі роботи проводяться лише на основі проектно-кошторисної документації, її 

вартість входить до складу робіт, що фінансуються за рахунок коштів, які надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. 

2.11. Підставою для здійснення платежів із рахунку розпорядника бюджетних коштів 

на одержувачів коштів є робочий проект, платіжні доручення, наявність договорів 

(господарства з розпорядником коштів та господарства з Підрядником по виконанню 

робіт), підтверджувальні документи, одним із яких є акти приймання-здавання 

виконаних робіт. 

2.12. Кошти перераховуються Підряднику, згідно з обсягами виконаних робіт 

вказаних у договорі, які підтверджені актами на виконані роботи. 

 
ІІІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ  

ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ 

ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА  

 

             3.1. Планування видатків, що здійснюються за рахунок коштів, які надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва здійснюється виконавчим органом міської ради.  

     3.2. Виконавчий орган міської ради в якості замовника робіт, із врахуванням 

очікуваних надходжень коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва здійснює контроль, несе відповідальність і виконує наступне:  

3.2.1.готує проект Програми заходів щодо відновлення порушених земель та 

лісових насаджень на території Бурштинської міської ради, у якому визначає загальні 

напрямки використання коштів на вищезазначені цілі протягом найближчих років ; 

3.2.2.готує і погоджує План-кошторис першочергових робіт на об'єктах лісового, 

водного та сільського господарства, у відповідності з пунктом 2.8. Порядку (далі – План) 

із зазначенням робіт, етапів і термінів будівництва;  

3.2.3.проводить приймання і перевірку пред'явлених до оплати робіт згідно з 

актом виконаних робіт організаціями, які виграли тендер (торги) і виконують роботи з 

охорони земель;  

3.2.4.здійснює технічний нагляд за будівництвом об'єктів з охорони і 

рекультивації земель, освоєння нових та поліпшення малопродуктивних земель;  

3.2.5.укладає угоди з розробником проекту на авторський нагляд і проводить 

оплату згідно з  кошторисом розробленого проекту робіт;  

3.2.6.разом з підрядними організаціями проводить підготовку технічної 

документації для пред'явлення закінченого будівництва об'єктів робочій та державній 

комісіям, бере в них участь.  

  3.3. Після врахування зауважень та пропозицій щодо відібраних робіт проект 

Плану-кошторису першочергових робіт подається на затвердження Бурштинської міської 

ради  згідно з пунктом 1 статті 76 Бюджетного кодексу України з попереднім розглядом 

на засіданнях постійних комісій міської ради.  

  3.4. На підставі висновків комісій, сесія міської ради приймає рішення щодо 

напрямків спрямування розпорядником коштів, які надходять до міського бюджету у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва.  

3.5. Внесення змін до Переліку або додатковий перелік за рахунок перевиконання 

надходжень до спеціального фонду подається та затверджується у тому ж порядку, що і 

початковий Перелік.   

  
IV. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ, 

ЯКІ НАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТА 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 



4.1. Видатки міського бюджету за рахунок коштів, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

здійснюються в межах фактичного надходження цих коштів. 

 

4.2. Фінансовий відділ Бурштинської міської ради перераховує кошти  зі спеціального 

рахунку міського бюджету на рахунок головного розпорядника коштів міського бюджету 

відповідно до зареєстрованих ним  в органах Державного казначейства України 

фінансових зобов’язань у міру надходження до спеціального фонду міського бюджету 

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва. 

4.3. Управління Державного казначейства в Галицькому районі здійснює відповідні 

операції з фінансування вказаних видатків відповідно до рішення міської ради про 

міський бюджет на відповідний рік та інших рішень. 

4.4. Закупівля товарів, робіт і послуг, передбачених пунктом 2.8 розділу ІІ цього 

Порядку, що виконуються за рахунок коштів міського бюджету, здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

 
V.  ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ. 

5.1. Організація ведення бухгалтерського обліку і контроль за правильним  

використанням  коштів, покладається на головного розпорядника коштів.  

        5.2. Протягом місяця після завершення бюджетного року головний розпорядник коштів на 

підставі актів приймання-здавання робіт узагальнює інформацію і подає звіт про використання 

коштів обласній державній адміністрації.   

5.3. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів із спецрахунку 

міського бюджету здійснюється за формою і порядком, встановленим Державним 

казначейством України.  

5.4. Контроль за дотриманням Порядку використання коштів, що надходять в порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва та 

ефективне використання коштів здійснює комісія земельна та з питань екології. 

 5.5. Контроль цільового та ефективного використання коштів спеціального фонду 

міського бюджету здійснюють у межах своїх повноважень органи, на які згідно із 

законодавством покладені такі функції.   

5.6. Посадові особи розпорядника коштів несуть відповідальність за цільове 

використання коштів згідно з чинним законодавством.   

 

 

 

Начальник відділу економіки і промисловості                                   М.Назар 


