
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28 квітня 2015 року             № 4098 
 

 
Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 29.01.2014 № 2776 

 
Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 209 Земельного кодексу України, 
статтею 35 Закону України «Про землеустрій», Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                        
від 29 січня 2014 року № 2776 «Про затвердження Програми розвитку 
земельних відносин у місті Кіровограді на 2014-2015 роки», а саме пункт 7 
викласти в наступній редакції: 

«7. Обсяги витрат на проведення основних заходів, які передбачені 
Програмою 

 
Обсяги витрат 
по роках, тис. 

грн 
№ 
з/п 

Основні заходи 

2014 2015 

Разом, грн Джерела фінансування 

1 2 3 4 5 6 

1 
Інвентаризація 
земель району 
Арнаутова 

3 000 грн  на 1 га 
землі (з урахуванням 
що площа району 
складає 57 га) 

171 тис. грн 

2 
Інвентаризація 
земель району 

Старої Балашівки 

3 000 грн. на 1 га 
землі (з урахуванням 
що площа району 
складає 94 га) 

279 тис. грн 

Міський бюджет, у т.ч. за 
рахунок коштів від втрат 
сільськогосподарського та 

лісогосподарського 
виробництва (ст. 209 
Земельного кодексу 
України, ст. 67 Закону 

України «Про 
землеустрій»), добровільні 
цільові, благодійні внески, 
підприємств, установ, 

організацій, комерційних 
структур, фізичних осіб 



 
 

2 

3 Земельний кадастр 
50 тис. 
грн 

50 тис. 
грн 

100 тис. грн 

Міський бюджет, 
добровільні цільові, 
благодійні внески, 

підприємств, установ, 
організацій, комерційних 
структур, фізичних осіб, 
інші джерела, які не 
забороняються чинним 

законодавством 

4 
Проведення 

земельних торгів 
(аукціонів) 

150 
тис. 
грн 

130 
тис. 
грн 

280 тис. грн 

Міський бюджет, інші 
джерела, які не 

забороняються чинним 
законодавством 

5 

Розроблення 
проекту 

землеустрою щодо 
встановлення меж 
прибудинкової 
території 

- 
20 тис. 
грн 

20 тис. грн 

Міський бюджет, інші 
джерела, які не 

забороняються чинним 
законодавством 

 
Примітка. Обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, 

передбачених Програмою, зазначені орієнтовно та можуть змінюватись 
залежно від фінансування відповідно до затверджених видатків бюджету             
м. Кіровограда на відповідний рік або за інших умов.» 
 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49  


