
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2019 № _________ 

«Про внесення змін в рішення міської ради від 24.01.2019 № 01/66-19 «Про внесення 

змін в рішення міської ради від 26.01.2018 № 03/44-18 «Про внесення змін в «Цільову 

програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської 

ради на 2017-2020 роки» 
 

1. Автор проекту:  

Земельно-екологічний відділ виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

2. Нормативні документи:  

- Закони України “Про землеустрій“, «Про оренду землі», «Про Державний земельний 

кадастр», «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Земельний кодекс України; 

- рішення міської ради: від 23.12.2016 № 25/21-16 «Цільова програма у галузі розвитку 

земельних відносин на території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки» 

2. Обґрунтування прийняття рішення:  

На підставі прогнозованого фінансування Програм по Бурштинській міській раді, 

пропонується внести зміни в рішення міської ради від 24.01.2019 № 01/66-19 «Про 

внесення змін в рішення міської ради від 26.01.2018 № 03/44-18 «Про внесення змін в 

«Цільову програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської 

міської ради на 2017-2020 роки» та викласти таблицю розділу 4 (додаток до рішення 

міської ради від 23.12.2016 № 25/21-16 «Цільова програма у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки») в такій редакції: 

 

 

 

Передбачені роботи та заходи 

Передбачений 

обсяг 

фінансування/ 

джерела 

фінансування 

Прогнозоване 

фінансування за роками 

  

2018 2019 2020 

1.  Розроблення проекту 

землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж  населеного пункту м. 

Бурштин Івано-Франківської області 

та проходження комплексної 

державної експертизи. 

 

 

 345 000  

(спец фонд) 
129 000 129 000 

в межах 

бюджетних 

призначень 

2.  Розроблення проекту 

землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж  населеного пункту с. 

Вигівка Івано-Франківської області 

та проходження комплексної 

державної експертизи 

 

 

95 000 

(спец фонд) 
59 000 59 000 --- 

3. Виготовлення технічної 

документації з нормативно грошової 

оцінки земель міста Бурштина та 

проходження комплексної державної 

експертизи 

 

153 328,45 

 (спец фонд) 
153 328,45 

 
153 328,45 

 
--- 

4. Виготовлення технічної 

документації з нормативно грошової 

оцінки земель села Вигівка та 

проходження комплексної державної 

експертизи 

 

70 000 

(спец фонд) 
70 000 

 
70 000 

 
--- 

5.  Розроблення технічної 

документації із землеустрою по 
 

300 000 
242 100 53 925 --- 



проведенню робіт з інвентаризації 

земель  населеного пункту м. 

Бурштин Івано-Франківської області 

(спец фонд) 

6.  Розроблення технічної 

документації із землеустрою по 

проведенню робіт з інвентаризації 

земель  населеного пункту с. Вигівка 

Івано-Франківської області 

 

80 000 

(спец фонд) 
72 270 

 

47 147,50 

 

в межах 

бюджетних 

призначень 

7. Виготовлення проектів 

землеустрою 

 

 

 

 

 

 

 

міський 

бюджет 

8 000 12 000 --- 

8. Експертиза землевпорядної 

документації  
11 000 13 000 --- 

9. Розроблення детальних планів 

території 
8 000 10 000 --- 

10. Корегування кошторисної 

частини проектів 
23 000 15 000 --- 

11. Придбання друкованих  

матеріалів із земельних питань 
 3 000 --- 

12. Навчання працівників відділу з 

метою підвищення кваліфікації 
 12 000 --- 

13. Підключення до баз даних 

реєстрів 
 5 000 --- 

14. Відрядження працівників відділу 

та забезпечення службовим 

автотранспортом 

 10 000 --- 

15. Придбання комп’ютерного 

обладнання 
  --- 

 

4. Мета прийняття рішення: 

Забезпечення реалізації прийнятої «Цільової програми у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської міської ради на 2017-2020 роки» 

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання: 

Загальні засади та порядок використання коштів на виконання заходів, передбачених 

зазначеною Програмою регламентовані Законами України “Про землеустрій“, «Про 

Державний земельний кадастр», «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним 

кодексом України. 

7. Фінансово-економічне обґрунтування: 

Фінансування заходів перебуватиме в межах сум, які будуть затверджені рішенням 

міської в межах бюджетних призначень. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення: 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація заходів 

передбачених Цільовою Програмою в галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської ради у 2020 році. 

9. Доповідач: 

Начальник земельно-екологічного відділу  В.М.Копаниця. 

 

 

Підготував: 

Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.М.Копаниця 


