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yKPAiHA
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИIЦНА_Р АДА

БогодухIвського рдйону хдркIвськоi оБлдстI

рIшЕння
ХIV сесiя VIII скликання

<<L2>> жовтня 202| р.
смт Краснокутсък

ль - чпI

Про затвердження Програми здiйснення

землеустрою на територii КраснокутськоТ

селищноi рuд" на 2022-2024 роки

З метою забезпечення органiзацii та здiйснення землеустРоЮ, пiдвищення

ефективностi рацiонального використання та охорони земель на територ11

Краснокутськоi сеJIищноi ради, врахування державних, громадських i

приватних iHTepeciB 
. 
при ЪдiИ,",""i 

_1:,чI",устрою 
на мiсцевому piBHi,

враховуючи пропозицiю депутатськоТ KoMiciT з питань земельних вiдносин,

охорони природи, мiстобулування, архiтектури та цивiльного захисту та

керуючись Земельним та Бюджетним кодексами УкраIни, Законами Украiни

<Про землеустрiй), <Про охорону земель)), <Про оцiнку земель)), <Про

.Щержавний земБльний кадастр), Ъо.Ьu"овою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд |7

жовтня 2012 року J\Ъ t051 <<Про затвердження Порядку ведення ,Щержавного

земельно.о *uдu"rру) та ст.26 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування>),

Краснокутська селищна рада

ВиРIшиЛА:

1. Затвердити Програму здiйснення землеустрою на територiТ

Краснокутськоi селищноi ради на 2О22-2024 роки (додасться),

2. Фiнансовому управлiнню виконавчого KoMiTeTy КраснокутськоI

селищноТ ради ,rрr".*пuданнi бюджету KpacHoKyTcbKoj селищноТ ради на

2о22-2024 роки передбачити кошти на виконання заходlв програми,

3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю з

питань земельних вiдносин, охорони природи, мiстобудування, архiтектури

та цивiлъного захисту.

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ



Затверджено рiшенням
КраснокутськоТ селищноi

ради }[n_ "iд

Програма здiйснення землеустрою

на територii Крас"Ь*уr."*оi селищноi ради на2022-2024 роки

1. Загальнi положення

землеустрiй це сукупнiсть 
"оцiаrr""о-економiчних 

та екологiчних

заходiв, спрямованих на реryлювання земельних вiдносин та рацiональну

органiзацiЮ,.о""Йт чдri"iстрати_вноj:р":орiальяих -.:ar-"u", 
суб'ектiв

господарювання, що здrйснюються пiд впливом суспiльно-виробничих

вiдносин i розвитку продуктивних сил,

ПрограМа здiйснення земЛеустроЮ на териТорii Kpacнoкyтcbкoi селищноТ

ради "u zоzz-zоzц (далi Програма) розроблена згiдно iз Земельним та

Бюджетним кодексами УкраТни, Зъконuпл" Украiни <Про землеустрiй), <Про

охорону земель)>, <Про оцiнку земель), <Про ,Щержавний земельний кадастр),

постановою Кабiн.rу Mi"i"rpi" Украiни вiд 17 жовтня 2о|2 року J\b 105 1 <Про

затвердження Порядку ведення,щержавного земельного кадастру),

Вiдповiд"о до Зu*о"у УкраТни <Про землеустрiй> вiд 22 травня 2003 року

J\b 858-IV до повноважень селищноi ради у сферi землеустрою нчtлежать:

охороною земель комунальноi власност1;

iнформування населення про заходи, передбаченi землеустроем;

вирiшення iнших питань у сферi землеустрою вiдповiдно до закону,

заходи, передбаченi затвердженою в установленому порядку

документацiею iз землеустРоЮ, с обов'язковими для виконання органаYLаI

державноi влади та органами мiсцевого самоврядування, власниками землl,

землекористувачами, у тому числi орендарями,

2. Мета Програми

метою Програми е забезпечення органiзацii та здiйснення землеустрою,

пiдвищення ефЁктйвностi рацiонального використання та охорони земель на

територii Краснокутсъкоi селищноi ради, врахування державних, громадських i

црЪ"й"* i"r.p..iB при здiйсненнi землеустрою на мiсцевому piBHi,

3. Завдання та заходи щодо реалiзацii Програми



основниМиЗаВДанняМиПрограмиезДiйсненняЗеМлеУстр".i.".::rJ':р:
Краснокутсъкот селищноi ради, приведення земJIевпоряднот документац11 у

вцповiднiсть до вимог чинного законодавства,

Заходи землеустрою на мiсцевому piBHi включають: 
...

- розроб*у .rpo"*riB землеустрою щодо приватизацii земель державних l

комун€LJIьних сiльськогосподарських пiдприсмств, установ та органiзачiй;

- розробку проектiв землеустрою щодо органiзацiт територii земельних

обгрунтування сi"оiмiни та впорядкування угiдь;

розробку проектiв землеустрою щодо

населених пунктiв;

впорядкування територii

- розробку робочих проектiв землеустрою;

- 
^розроб*у 

,.r"iчноi документацii iз. землеустрою щодо встановлення

(вiдновлення) *.". ..r.льноi дiлянки в HaTypi (на MicueBocTi);

- розробку технiчноi документацii iз землеустрою щодо встановлення

меЖ частини ,Ъr.п""оТ дiлянки, на яку поширюеться право суборенди,

cepBiTyTy; ...

об' еднання земельних дiлянок;

- розробку технiчноi документацii iз землеустрою щодо iнвентаризацll

населених пунктiв; .

- виготовлення технiчнот документацii з нормативноi грошовоl оцlнки

земель населених пунктiв,
Краснокутсъкою сепищною радою у 2о22-2024 роках передбачено

здiйснити виготовлення технiчнот документацii щодо iнвентаризацiт земелъ

населених пунктiв:

здiйсненнi землеустрою на

iHTepeciB при здiйсненнi

встановлення (змiни) меж

Назва населеного lrункту

65475
с. Степанiвка
с-ще Степове
с. Гринiв
с. Пархомiвка

103200
с. Бiдило
с. Сонцедарiвка



9з600
7 с. Княжа Долина

с-ще Прогрес
с. Мирне
с. Мурафа
с. Любiвка
с. Городнс

58,7,1б
8 145080
9

z|5520
10

1 84200
11

1 б6600
|2

280000
13 с. Козiiвка

с-ще Лучки
с-ще Бузова
с. Благодатне

20000
|4 54360
15 26760
16

49440
t7 42000
18 25400
19 25000
20

79678
2| l\cryo

11 лrrо 1 85000
22

Tr 21000
23 t9. l\Yt;IVIJrDAЦ

с. Петрiвське
с. Шевченкове
с-ще Михайлiвське
л ТТ--пп-iпrrq

1 8800
24 36500
25 44700
26

495]l2
27

с. В'язова
с. одрада
с. олiйники
с. Михайлiвка
с.. Рандава
Всього:

166400
28

90960
29

70000
30

97800
31

92,7 60

1,359120 9t2705 517656

виготовлення технiчноi
земелъ заплановано провести

з нормативноi грошовоI оцiнки

роках в наступних населених
документац11
у 2022-2024

пунк] гах:
Назва населеного пункту

смт Краснокутськ
л Irоппдттlтхта^

Су*з.дрч-
Jrlb

п/п
2022 202з 2024

220000
1 102300
2 \/. l,wf/Irvц-\rrдr9

смт Костянтинiвка
г q

200000
J

29000
4 Y у

Dсбrrтrrrтrепе 80000
5

с. Гаркавець 35500
6

1 55300
7 с. Пархомiвка

98000
8 /^\

глrrrтрпяпiпкя 42000
9

65000
10 пt16 тrqтrтrяl l \U д\J vJrlrlr

,rrд Rrrпqне 63000
11

70l69|2 с. Мирне



1 80000
13 1\/.rna rhа

JL L

, Пiппr 20000
t4 щw

п I.е 52000
15 щw

Гпппкове 4760з,
16

Еlппrrпr,тплипiвка 44819|7
тттлтrт-тrqтlкя 36700

18 81000
19 с. Любiвка

8400020 г,
165000

2t 11 лаi l'

лJ( яlЕlк2 з700022
ТТпrrтгrrттFнкоRе 31800

2з
28500

24
1 10000

25 v
Rl Еrя

86000
26

лГ) 1TлTIl,trvw 20000
27

I\Лт,тwяйпiвське 28000
28

Каплунiвка
Мойка

с.
с.

102б00
29

3600030
1 80000

31 кrrпптrтятв

Всього: 57829| 862800 1090200

4. Фiнансування Програми

Фiнансування заходiв Програми здiйснюеться за рахунок коштiв

селищного бюджету.

5. Очiкуванi результати

реалiзацiя Програми дозволить досягти стztпого розвитку

населених пунктах на територiт

Краснокутськоi селищноi ради;
привести землевпорядну

чинного законодавства;
документацiю у вiдповiднiсть до вимог

- враховувати державнi, громадськi i приватнi iнтереси при здiйсненнi

землеустрою на мiсцевому piBHi;

- створити умови розвитку екологiчного та iнвестицiйно-привабливого

землекористування, особливо сiльськогосподарського;

- стимулювати розвиток тваринництва в приватному ceкTopi на територli

громади шляхом створення громадських пасовищ;

збiльшити надходження вiд платежiв за землю до бюджету;

_стВориТиДiеВУсисТеМУЗахисТУпраВВЛасносТiназемлю;
збiльшити видiлення земепьних дiлянок ПiД бУЛiВНИuТВО i

обслуговування житлових будинкiв, господарських будiвель i спорул,



!одаток 1

пАспорт
Програми здiйснення землеустрою на територiТ

KpacHoKyTcbKoi селищноi ради на 2022-2024 роки

1 IHiuiaTop розроблення Програми Виконавчий KoMiTeT KpacHoKyTcbKoi
селищноi ради

Щата, номер i назва розпорядчого
документа органу виконавчоi влади
про розроблення програми
Розробник Програми Виконавчий KoMiTeT Краснокутськоi

селищноi ради
Спiврозробники Програми
Вiдповiдальнi виконавцi Програми Виконавчий KoMiTeT Краснокутськоi

селищноi ради
Учасники Програми Суб'екти господарювання, якi мають

лiцензii на проведення геодезичних та
картографiчних робiт

TepMiH реалiзацiТ Програми 2022-2024 роки
,Щжерела фiнансування Програми Селищний , бюджет KpacHoKyTcbKoi

селищноi ради
Загальний обсяг фiнансових pecypciB,
необхiдних для реалiзацii Програми,
всього,

538|,372 тис. грн

у тому числi: 2022 202з 2024

коштiв мiсцевого бюджету 1938,011
тис.грн

1775,505
тис.грн

1б67,856
тис.грн



!одаток 2

Ресурсне забезпечення

Програми здiйснення землеустрою на територii
Краснокутськоi селищноi ради на 2022-2024 роки

Етапи виконання Програми

Показники витрат: 2022 202з 2024 Всього тис.
грн.

Селищний бюджет 1938,011 1775.505 16б7,856 5381,372
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