
Доопрацьований 07.12.2022 

ПРОЄКТ № 1194 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «____» ____________ 2022 року                              № ___ 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 14 лютого 2020 року 

№ 3140 «Про затвердження  

Програми розвитку земельних  

відносин у місті Кропивницькому  

на 2020-2022 роки» (зі змінами) 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 25, 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кропивницька міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3140 

«Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у 

місті Кропивницькому на 2020-2022 роки» (зі змінами), а саме ресурсне 

забезпечення Програми розвитку земельних відносин в місті Кропивницькому 

на 2020-2022 роки викласти в новій редакції згідно з додатком.  

 

 

 

Секретар міської ради             Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олег Вовенко 35 83 55 



Додаток  

до рішення Кропивницької міської ради 

«___» __________ 2022 року № ____ 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку земельних відносин в  

місті Кропивницькому на 2020-2022 роки 

(нова редакція) 

 

№ 

з/п Назви пунктів Програми 

Розподіл коштів по роках,  

тис. грн 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. грн 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Інвентаризація земель 

міста: 

 

    

за рахунок міського 

бюджету 

 

- 300,0 - 300,0 

співфінансування із 

обласного  бюджету 

- 1200,0 1500,0 2700,0 

2. Виготовлення технічної 

документації щодо 

відведення  у власність та 

в оренду 

земельних ділянок 

64,5 120,0 63,8 248,3 

3. Виготовлення проєкту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж 

адміністративно-

територіальної одиниці - 

міста Кропивницького 

Кіровоградської області 

- - - - 

Всього за Програмою: 64,5 1620,0 1563,8 3248,3 

 

 

 

Начальник управління 

земельних відносин та охорони  

навколишнього природного середовища   Роман ЛУНГОЛ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до доопрацьованого проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1194 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року 

№ 3140 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у 

місті Кропивницькому на 2020-2022 роки» (зі змінами) 

 

 
Посилання на 

законодавство 

Статті 143, 144 Конституції України, Земельний кодекс України, закони 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій»  

Обставини 

необхідності 

розробки проєкту 

рішення 

Проектом рішення передбачено внести зміни до Ресурсного 

забезпечення (фінансування) Програми розвитку земельних відносин в 

місті Кропивницькому на 2022 рік, а саме зменшити фінансування 

заходів по інвентаризації земель міста Кропивницького на 

600,0 тис. грн., зменшити на виготовлення технічної документації щодо 

відведення  у власність та в оренду земельних ділянок на 185 тис. грн. з 

200 тис. грн. до 63,8 тис. грн, та зняти кошти 6 млн. грн. з виготовлення 

проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіальної одиниці - міста Кропивницького Кіровоградської 

області.  

Зазначене зумовлено фактичними обсягами фінансування заходів на 

2022 рік та результатами проведених відкритих торгів на закупівлю 

послуг по встановленню меж міста Кропивницького. Необхідно 

зазначити, що кошти на встановленню меж міста Кропивницького 

передбачені в новій Програмі розвитку земельних відносин 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки. 

Ціль прийняття 

та/або проблеми, 

які покликані 

розв’язати 

розроблений 

проєкт рішення 

Приведення Ресурсного забезпечення (фінансування) Програми 

розвитку земельних відносин в місті Кропивницькому відповідно до 

передбаченого фінансування. 

Результати 

розгляду на 

постійних 

комісіях та 

виконавчим 

комітетом  

Даний проєкт рішення буде розглянуто на засіданні постійної  комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та постійної комісії міської ради з питань бюджету та 

податкової політики, засіданні виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради  

 

Фінансово-

економічне 

обґрунтування 

проєкту рішення 

(за необхідністю) 

Залучення додаткових коштів з міського бюджету не передбачено. 

 

 

 

Начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища                    Роман ЛУНГОЛ 



Порівняльна таблиця 

до доопрацьованого проекту рішення міської ради № 1194 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3140 «Про затвердження Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки» (зі змінами) 
(щодо нової редакції Ресурсного забезпечення Програми розвитку земельних відносин в місті Кропивницькому на 2021-2022 роки) 

 

Чинна редакція Запропонована редакція (виділено жирним шрифтом) 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку земельних відносин в  

місті Кропивницькому на 2020-2022 роки 

 

№ 

з/п Назви пунктів Програми 

Розподіл коштів по 

роках,  

тис. грн 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. грн 
2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

1. Інвентаризація земель 

міста: 
 

за рахунок міського 

бюджету 
 

співфінансування із 

обласного  бюджету 

 

- 

 

 

- 

 

 

300,0 

 

 

1200,0 

 

 

 

600,0 

 

 

1500,0 

 

 

900,0 

 

 

2700,0 

2. Виготовлення технічної 

документації щодо 

відведення  у власність 

та в оренду 

земельних ділянок 

64,5 120,0 200,0 384,5 

3. Виготовлення проєкту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) 

меж адміністративно-

територіальної одиниці - 

міста Кропивницького 

Кіровоградської області 

- - 6000,0 6000,0 

Всього за Програмою: 64,5 1620,0 8300,0 3984,5 
 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку земельних відносин в  

місті Кропивницькому на 2020-2022 роки (нова редакція) 
 

 

№ 

з/п Назви пунктів Програми 

Розподіл коштів по 

роках,  

тис. грн 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. грн 
2020 

рік 

2021 

рік 

2022 

рік 

1. Інвентаризація земель 

міста: 
 

за рахунок міського 

бюджету 
 

співфінансування із 

обласного  бюджету 

 

- 

 

 

- 

 

 

300,0 

 

 

1200,0 

 

 

 

- 

 

 

1500,0 

 

 

300,0 

 

 

2700,0 

2. Виготовлення технічної 

документації щодо 

відведення  у власність 

та в оренду 

земельних ділянок 

64,5 120,0 63,8 248,3 

3. Виготовлення проєкту 

землеустрою щодо 

встановлення (зміни) 

меж адміністративно-

територіальної одиниці - 

міста Кропивницького 

Кіровоградської області 

- - - - 

Всього за Програмою: 64,5 1620,0 1563,8 3248,3 
 

 

Начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища         Роман ЛУНГОЛ 


