
проект
від 09.12.2020 р.                                                                                       №  3639
м. Бурштин

                                                                                                  
  
Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 
від 11.12.2020 №12/2-20 «Про Програму у галузі розвитку 
земельних відносин на території Бурштинської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки»

 

Розглянувши  та  врахувавши  рекомендації  постійних  депутатських  комісії,
керуючись ст. 25,26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

вирішила:

1. Внести зміни в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 №12/2-20 «Про
Програму  у  галузі  розвитку  земельних  відносин  на  території  Бурштинської   міської
територіальної  громади на  2021-2025 роки»,  а  саме  в  Додаток  до рішення,  в  таблицю
«Передбачені заходи та обсяги їх фінансування»:
- зняти з пункту 5. Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населених пунктів територіальної громади                             -  50,0 тис. грн.;
-  направити  на пункт  6.  Виготовлення  технічної  документації  з  нормативної  грошової
оцінки земель населених пунктів територіальної громади    + 50,0 тис. грн

2.  Координацію  роботи  щодо  виконання  даного  рішення  покласти  на  земельно-
екологічний відділ (Володимир Копаниця).

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  Мар’яну  Федів  голову
комісії  з  питань  земельних  відносин,  природокористування,  планування  території,
будівництва,  архітектури,  охорони  пам’яток,  історичного  середовища  та  благоустрою;
Тетяну  Сенчину  голову  комісії  з  питань  фінансів,  бюджету,  планування  соціально-
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; заступника міського
голови Івана Драгуна.



Автор проекту                              ______ 2021 р.   __________ В.Копаниця

Начальник загального відділу    ______ 2021р.    __________ М.Яцик

Заступник міського голови         ______ 2021 р.   __________ І.Драгун

Юридичний відділ                       ______ 2021 р.   __________ М.Михайлишин

Секретар ради                               ______ 2021 р.  __________  Р. Іванюк



Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2021 №_____

Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 №12/2-20 «Про
Програму у галузі розвитку земельних відносин на території Бурштинської міської

територіальної громади на 2021-2025 роки»

1. Юридична/фізична особа:
Земельно-екологічний відділ Буршинської міської ради
2. Нормативні документи:
Закон  України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  Програма  у  галузі  розвитку
земельних відносин на території Бурштинської міської територіальної громади на 2021-
2025 роки, затверджена рішенням Бурштинської міської ради 11.12.2020 №12/2-20
3. Обґрунтування прийняття рішення
Для  вчасного  оновлення  нормативної  грошової  оцінки  земель  населених  пунктів
територіальної громади, необхідним є виконання вказаних робіт зі встановлення (зміни) та
затвердження меж населеного пункту. У з в’язку з цим, з метою фінансування робіт щодо
виготовлення  технічної  документації  зі  встановлення  (зміни)  меж  населених  пунктів,
земельно-екологічним  відділом  виконавчого  органу  Бурштинської  міської  ради
розроблено проєкт рішення «Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від
11.12.2020 №12/2-20 «Про Програму  у галузі розвитку земельних відносин на території
Бурштинської  міської  територіальної  громади  на  2021-2025  роки»  для  затвердження
міською радою.
3. Мета прийняття рішення:
Метою прийняття рішення є фінансування заходів з виготовлення технічної документації
зі встановлення (зміни) меж населених пунктів
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання:
Загальні засади визначено Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом
України "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Фінансово-економічне обґрунтування:
Реалізація  рішення  потребує  витрат  міського  бюджету  на  розроблення  документації  в
межах фінансового забезпечення Програми у галузі розвитку земельних відносин. 
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення:
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: розроблення документації  зі
встановлення (зміни) меж населених пунктів,
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М. Копаниця.

Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                              Володимир Копаниця


