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Про затвердження Програми освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб,
поліпшення відповідних угідь і охорони земель,
проведення нормативної грошової оцінки землі,
розмежування земель державної і комунальної
власності на території Іллінецького району
на 2010-2012 роки
Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект Програми
освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення
відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки землі,
розмежування земель державної і комунальної власності на території Іллінецького району на
2010-2012 роки, враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань
сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин, охорони
навколишнього середовища від 02.07.2010 року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
Програму освоєння земель для сільськогосподарських та
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення
нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної і комунальної власності
на території Іллінецького району на 2010-2012 роки (додається).
2. Рекомендувати управлінням та відділам райдержадміністрації,
виконавчим
комітетам місцевих рад, забезпечувати виконання заходів Програми освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони
земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної і
комунальної власності на території Іллінецького району на 2010-2012 роки та інформувати
районну раду про стан її виконання щорічно до 05 жовтня.
3. Фінансування Програми освоєння земель для сільськогосподарських та
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення
нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної і комунальної власності
на території Іллінецького району на 2010-2012 роки здійснювати за рахунок спеціального
рахунку коштів районного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та інших джерел, не заборонених
законом.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин,
охорони навколишнього середовища (Пиндус В.В.).
Голова районної ради

О.Дмитрик
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м. Іллінці 2010 р.

Програма
освоєння
земель
для
сільськогосподарських
та
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель,
проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель
державної та комунальної власності на території Іллінецького району на
2010-2012 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України
«Про державний бюджет України на 2010 рік» №2154-ІУ від 27.04.2010 року,
статті 209 Земельного кодексу України.
І. СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
1.1 Земельні ресурси Іллінецького району
Земельні ресурси Іллінецького району становлять 91,452 тис. га, або
3,5% території Вінницької області і характеризуються надзвичайно високим
рівнем освоєння. До 1991 року земля перебувала виключно у власності
держави. У ході проведення земельної реформи відбувається перерозподіл
власності. На даний час кількість власників землі та землекористувачів
становить 30 тис. осіб.
Найбільшою є питома вага земель сільськогосподарського
призначення – 68,8 тис. га (75,2%), з них рілля – 57,0 тис.га. У структурі
земель району сільськогосподарські угіддя займають 73,2%, у тому числі
ріллі – 62,3%, багаторічних насаджень – 2,2%, сіножатей – 2,0%, пасовищ –
6,7%.
Землі житлової та громадської забудови займають 3,582 тис.га.
Станом на 1 січня 2010 року площа земель під об’єктами природнозаповідного та іншого природоохоронного призначення становить
0,583 тис.га, або 0,6% території району.
Землі лісогосподарського призначення та ліси на інших категоріях
земель займають 15,697 тис.га, або 17,2 відсотка території району. Це нижче
розрахунково-оптимального показника (21-22відсотки), який забезпечує
збалансованість між лісовими ресурсами, обсягами лісокористування та
екологічними вимогами.
Землі водного фонду займають 1,492 тис.га, або 1,6% території
району, у тому числі природні (річки та струмки) – 0,203 тис.га, штучні
водостоки (канали, колектори, канави) – 0,005 тис.га, ставки – 1,027 тис.га,
штучні водосховища – 0,256 тис.га. Відкриті заболочені землі – 1,399 тис.га,
або 1,5% від території району.
1.2. Деградаційні процеси та їх вплив на стан земельних ресурсів
За геоморфологічним районуванням України, район належить до
Придніпровської височини. Високе розміщення над рівнем моря і ті
обставини, що до складу ґрунтоутворюючих порід переважно входять леси та
лесовидні суглинки, які легко розмиваються водою, призвело до розвитку
ерозійних процесів.
Територія району розчленована густою, добре розвинутою
гідрографічною мережею басейнів річки Південний Буг та великою кількістю
балок і ярів, що обумовило розташування земельних угідь на схилах.

Надмірне розширення площі ріллі, у тому числі на схилових землях,
призвело до порушення екологічно збалансованого співвідношення
сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, що негативно позначилося на
стійкості агроландшафтів і зумовило значне техногенне навантаження на
екосферу.
За загальнодержавною класифікацією Вінницька область, в тому числі і
Іллінецький район належить до другої області переважаючого поширення
водної ерозії та підобласті переважаючого впливу дощового стоку.
Найбільш істотним фактором зниження продуктивності земельних
ресурсів і зростання деградації агроландшафтів є водна ерозія ґрунтів.
Досить інтенсивно розвиваються процеси лінійного розмиву та
яроутворення. Площа ярів становить 75,9 гектарів.
На якісний стан земельних ресурсів впливають також і інші негативні
чинники (перезволоженість, підвищення кислотності грунтів, тощо).
Сучасне ставлення до використання земель в районі носить відбиток
колишніх тенденцій, які складалися роками і полягали в екологічно
незбалансованому навантаженні на угіддя (особливо намагання за будь-яку
ціну збільшити питому вагу ріллі в складі земельного фонду). Фактично мала
місце безумовна екстенсифікація сільського господарства, внаслідок чого
розораність території досягла 62,3 %.
Нераціональне сільськогосподарське використання земель призводить
до зниження родючості ґрунтів через їх переущільнення (особливо
чорноземів), втрати грудкувато-зернистої структури, водопроникності та
аераційної здатності з усіма екологічними наслідками, що звідси випливають.
Останнім часом посилились процеси деградації ґрунтового покриву, які
зумовлені техногенним забрудненням. Найбільшу небезпеку для
навколишнього природного середовища становить забруднення ґрунтів
важкими металами, збудниками хвороб. Таким чином, у структурі земель
району значні площі займають ґрунти з незадовільними властивостями
(деградовані та інші малородючі ґрунти).
На якісний стан земельних ресурсів та цілої низки об’єктів галузей
економіки істотно впливають гідрометеорологічні та небезпечні екзогенні
геологічні процеси і явища (зсуви, руйнування берегів річок та водосховищ,
тощо).
Поданий перелік еколого-економічних проблем деградації земель є
далеко неповним, але дає уяву про негативні наслідки неефективного
використання основного багатства району - землі.
Таким чином, стан використання та охорони земельних ресурсів
характеризується як незадовільний і має тенденцію до погіршення із
значними диспропорціями, зокрема:
- надзвичайно високим економічно та екологічно необґрунтованим
рівнем господарського (передусім сільськогосподарського) освоєння
території;
- значною землеємністю основних галузей економіки;
- нерівномірним сільськогосподарським освоєнням території, внаслідок
чого розораність земель досягла надмірних розмірів;

- інтенсивним розвитком деградаційних процесів та наявністю значних
площ деградованих земель;
- стихійним формуванням нових типів землекористування в ринкових
умовах шляхом оренди земельних часток (паїв), які характеризуються
нестабільністю, дрібноконтурністю, черезсмужжям;
- наявністю територій, що зазнають постійного впливу небезпечних
стихійних явищ;
- недостатністю
земель
природно-заповідного
та
іншого
природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого призначення;
- відсутністю програм комплексного вирішення питань щодо
використання та охорони земель;
- недостатністю нормативно-правових актів та особливо актів
нормативно-технічного характеру, які регулюють використання та охорону
земель.
ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Глибока деградація земельних ресурсів вимагає проведення науково обґрунтованої державної політики у галузі використання і охорони
національного багатства – продуктивних земель, створення механізму їх
збереження і покращення.
Необхідність розроблення Програми зумовлена визнанням того, що:
- системна економічна криза охопила також і сферу використання
земельних ресурсів;
- незадовільний екологічний стан земельних ресурсів є однією з
головних причин погіршення якості навколишнього природного середовища;
- розв’язання проблем у сфері використання та охорони земель
належить до пріоритетних напрямів державної політики у проведенні
соціально-економічних реформ, у тому числі земельної реформи;
- реформування господарського комплексу повинне проводитися з
достатнім гарантуванням екологічної безпеки населення, відновленням стану
навколишнього природного середовища, у тому числі якісного стану земель.
Мета Програми полягає у проведенні державної політики,
спрямованої на збалансоване забезпечення потреб населення і галузей
економіки у земельних ресурсах; раціонального використання та охорони
земель, захисту їх від виснаження, деградації, забруднення; підвищення
врожаїв сільськогосподарських культур; збільшення обсягу виробництва
високоякісної та екологічно чистої продукції та забезпечення продовольчої
безпеки держави; збереження ландшафтного і біологічного різноманіття та
створення екологічно безпечних умов проживання населення і провадження
господарської діяльності.
Основними стратегічними цілями Програми є забезпечення пріоритету
вимог екобезпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та
оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне
поєднання господарської діяльності з охороною довкілля, підвищення
родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, захист
ґрунтів від ерозії та створення на цій основі умов зростання обсягів

виробництва сільськогосподарської продукції для зміцнення продовольчої
безпеки країни.
Основними завданнями Програми є:
- проведення аналізу стану використання та охорони земель з
урахуванням використання ресурсів біосфери, яке забезпечує її відтворення,
функціональну рівновагу та еволюцію, як базу соціально-економічного
розвитку суспільства;
- виявлення резервів земельних ресурсів, придатних для використання
за цільовим призначенням у різних галузях економіки;
- проведення порівняльного аналізу намірів та потреб використання
земель, визначених у загальнодержавних та регіональних програмах
економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного
розвитку, охорони довкілля, інших програмах, схемах розвитку галузей
економіки, з визначенням можливих шляхів та оптимального варіанту
розв’язання проблемних питань;
- перерозподіл земель району між галузями економіки виходячи з
придатності земель для використання за цільовим призначенням,
обґрунтування та врахування всіх складових деградаційних процесів і явищ
на землях усіх категорій та форм власності;
- призупинення процесів деградації земель і падіння родючості ґрунтів;
- створення сучасних систем ґрунтозахисного землеробства;
- проведення хімічної меліорації ґрунтів і застосування добрив у
науково обґрунтованих обсягах;
- впровадження заходів щодо відтворення родючості ґрунтів на
техногенно-забруднених землях сільськогосподарського призначення;
- формування, регіональних і місцевих банків даних про якісний стан
ґрунтів і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи
щодо відвернення негативних процесів та ліквідації їх наслідків, планування
ґрунтозахисних та інших заходів.
Програма спрямована на забезпечення пріоритету вимог екобезпеки у
процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне
забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєднання
господарської діяльності з охороною довкілля, захист ґрунтів від ерозії та
створення на цій основі умов зростання обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції для забезпечення продовольчої безпеки
району шляхом:
- запобігання деградаційним процесам ґрунтового покриву та
мінімізації їх наслідків, зокрема на землях сільськогосподарського
призначення шляхом впровадження ґрунтозахисних технологій та інших
заходів щодо охорони родючості ґрунтів;
- поетапного відновлення екологічно збалансованого співвідношення
земельних угідь у зональних системах землекористування, у тому числі
зменшення розораності земель та збільшення лісистості території району;
- здійснення консервації деградованих, малопродуктивних та
техногенно-забруднених земель;

- резервування земель для природно-заповідного та іншого
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
використання;
- пріоритетності екологічної безпеки та дотримання екологічних вимог
охорони земель у процесі землевпорядкування територій;
- обмеження вилучення (викупу) особливо цінних земель, зокрема
сільськогосподарського призначення, для несільськогосподарських потреб;
- пріоритетності здійснення превентивних заходів щодо земель, які ще
не зазнали деградації чи зазнали її незначною мірою.
ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
Виходячи із засад соціально-економічної політики держави на
найближчий період, для подолання кризового стану у сфері використання та
охорони земель, зокрема земель сільськогосподарського призначення,
необхідно вжити превентивних заходів. Ця проблема потребує комплексного
розв’язання, що можливо лише на основі програмно-цільового методу, який
забезпечує впровадження передових технологій, а також системного підходу
до еколого-економічного обґрунтування та механізму реалізації, узгодження
обсягів наявних земельних ресурсів з їх потребою для розвитку економіки.
Наміри та потреби використання земель України в цілому та у
Вінницькій області визначено у загальнодержавних регіональних програмах
економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного
розвитку, охорони довкілля, інших програмах, схемах розвитку галузей
економіки, де передбачено необхідність значного зменшення площі ріллі та
виробничих територій (особливо під відкритими розробками, кар’єрами,
відповідними спорудами промисловості, транспорту і зв’язку) з передачею
вивільнених земель для інших видів використання та збільшення площі
земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, рекреаційного,
оздоровчого та історико-культурного призначення, а також житлової та
громадської забудови з підвищенням ефективності використання земель у
межах населених пунктів.
З
урахуванням
критичного
стану
ґрунтів
земель
сільськогосподарського призначення і неможливістю у найближчому
майбутньому самовідтворювання їх властивостей, даних агрохімічної
паспортизації земель та результатів моніторингу ґрунтів, передбачено
здійснення заходів з підвищення рівня родючості ґрунтів земель
сільськогосподарського
призначення,
зокрема
підвищення
рівня
застосування добрив в оптимальних нормах і співвідношеннях, проведення
хімічної меліорації ґрунтів у науково обґрунтованих обсягах, термінах та
дозах, впровадження науково обґрунтованих сівозмін, елементів біологізації
землеробства, ресурсо - та енергозберігаючих технологій відтворення
родючості ґрунтів і ведення землеробства.
Дуже важливою є оптимізація пропорції між виробничою і
природоохоронною сферами на основі регіонального міжгалузевого балансу
з природоохоронним блоком, який характеризує вплив галузей
промисловості на різні компоненти природи.

Перспективним є формування екомережі, як єдиної просторової
системи ключових, сполучених, буферних та відновлюваних територій.
Проблеми, що мають місце у сфері використання та охорони земель,
потребують невідкладного розв’язання.
ІУ. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма розрахована на 2010-2012 роки і має бути реалізована
шляхом проведення основних заходів і робіт, передбачених у додатку до цієї
Програми.
Для реалізації Програми об’єднуються зусилля районних структур,
насамперед місцевих рад усіх рівнів, районної державної адміністрації,
відділу Держкомзему, управління агропромислового розвитку, фінансового
управління райдержадміністрації, державного управління екології та
природних ресурсів у Вінницькій області, землевпорядних організацій.
V. ФІНАСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове та матеріально – технічне забезпечення Програми
здійснюється відповідно до законів України про державний бюджет на
відповідний рік, Земельного кодексу України, Законів України “Про
землеустрій”, “Про оцінку земель”, “Про охорону земель”, “Про
розмежування земель державної та комунальної власності” та інших
законодавчих актів
Джерелами фінансування Програми є кошти, які надходять у порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва на спецрахунки обласної, районних, сільських, селищних,
міських рад.
Затрати на реалізацію основних заходів Програми наведено в додатку.
Землі, які зазнали техногенного впливу, підлягають рекультивації за
рахунок підприємств, установ і організацій, через діяльність яких відбулося
порушення. Першочергово виконується рекультивація порушених земель, де
має місце найбільш несприятливий вплив на навколишнє середовище.
Рекультивація порушених земель, які перебували у власності та користуванні
ліквідованих підприємств, установ і організацій, здійснюється за рахунок
державного і місцевого бюджетів.
VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:
- забезпечити перерозподіл земельного фонду між галузями економіки
виходячи з придатності земель для використання у складі різних за цільовим
призначенням категорій земель;
- оптимізувати структуру земельних угідь;
- здійснити
консервацію
деградованих,
малопродуктивних
і
техногенно-забруднених земель;

- збільшити площі земель з природними ландшафтами до рівня,
достатнього для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття;
- створити єдину завершену систему лісомеліоративних насаджень у
долинах річок;
- створити та упорядкувати водоохоронні зони і прибережні захисні
смуги водних об'єктів;
- забезпечити збереження природних ландшафтів на землях
промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;
- розробити моделі сталого землекористування для окремих регіонів
області;
- збільшити врожаї сільськогосподарських культур, забезпечити
стабільний прибуток сільськогосподарських підприємств, зміцнити їх
фінансово-економічний стан, підвищити добробут сільського населення;
- призупинити ґрунтово-деградаційні процеси, зокрема зниження
вмісту гумусу і досягнути його бездефіцитного балансу;
- збагатити ґрунти поживними речовинами та нормалізувати їх баланс.
Виконання Програми шляхом здійснення комплексу організаційних,
правових, еколого-економічних та інших заходів дасть змогу зупинити
процеси деградації ґрунтового покриву, створити стійку систему
нарощування біоресурсного потенціалу земель та підвищити економічну
ефективність їх використання.
Таким чином, буде забезпечено:
- в економічній сфері – підвищення ефективності суспільного
виробництва завдяки більш раціональному використанню природоресурсного потенціалу земель, природних, економічних та інших видів
ресурсів, зокрема буде вирішено проблему підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва відповідно до змін у аграрному секторі
району;
- в екологічній сфері – раціональне використання та охорона земель,
збагачення довкілля природними ландшафтами, забезпечення техногенноекологічної безпеки життєдіяльності людини шляхом обґрунтування
екологічно допустимих рівнів та режимів використання земель;
- у соціальній сфері – створення та підтримання повноцінного
життєвого середовища, охорона та раціональне використання історикокультурної спадщини.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради
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Додаток 1
до програми освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських
потреб, поліпшення відповідних угідь і

охорони земель, проведення нормативної
грошової оцінки землі, розмежування
земель державної та комунальної
власності на території Іллінецького
району на 2010-2012 роки.

Загальна характеристика програми
Освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб,
поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової
оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності на території
Іллінецького району на 2010-2012 роки
1

Ініціатор розроблення програми

2

Дата, номер і назва розпорядчого
документу органу виконавчої влади про
розроблення програми

3

Розробник програми

4

Співрозробники програми

5

Відповідальний виконавець програми

6
7

Учасники програми
Терміни реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів, які
приймають участь у виконанні
програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього
В тому числі бюджетних коштів
-з них коштів районного бюджету

8

9
9.1

10

Основні джерела фінансування
програми

Відділ Держкомзему у Іллінецькому
районі Вінницької області
Рішення Вінницької обласної ради
від17 травня 2002 року №13 «Про
роботу землевпорядних органів по
виконанню вимог Земельного кодексу
та основні напрямки земельної реформи
у Вінницькій області”, рішення 4 сесії 5
скликання Вінницької обласної ради від
19.09.2006 року “Про використання
коштів, що надійшли в порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва”.
Відділ Держкомзему у Іллінецькому
районі Вінницької області
Відділ Держкомзему у Іллінецькому
районі Вінницької області
2010-2012 роки
90,5 тис.грн.
90,5 тис.грн.
18,1 тис.грн.
Кошти які надходять у порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва на
спецрахунки обласної, районних,
сільських, селищних, міських рад.

Додаток 2
до програми освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських
потреб, поліпшення відповідних угідь і

охорони земель, проведення нормативної
грошової оцінки землі, розмежування
земель державної та комунальної
власності на території Іллінецького
району на 2010-2012 роки

Ресурсне забезпечення програми
Освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб,
поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової
оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності на території
Іллінецького району на 2010-2012 роки
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
№
виконання
програми
(тис..грн.)

І етап виконання програми

2007
рік

2008
рік

2009
рік

2010
рік

2011
рік

2012
рік

ІІ етап

ІІІ етап

Всього за
період дії
програми
(або до
кінця дії
програми)

Обсяг ресурсів
всього, в тому
числі

90,5

90,5

районний
бюджет

18,1

18,1

місцеві бюджети

72,4

72,4

кошти не
бюджетних
джерел

Додаток 3
до програми освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських
потреб, поліпшення відповідних угідь і
охорони земель, проведення нормативної
грошової оцінки землі, розмежування земель
державної та комунальної власності на

території Іллінецького району на 20102012 роки

Напрями та заходи програми
Освоєння земель для сільськогосподарських та лісогосподарських потреб,
поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової
оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності на території
Іллінецького району на 2010-2012 роки
№

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік
заходів
програми

Термін
виконан
ня
заходу

Виконавці

Джере
ла
фінансу
вання

Орієнтовні
обсяги
фінансуван
ня
(вартість),
тис.грн.

Очікуваний
результат

1
1

2

2
Розробка робочих проектів
землеустрою щодо
рекультивації порушених
земель, землювання
малопродуктивних угідь,
захисту земель від ерозії (в т.
ч. будівництво та
реконструкція протиерозійних
гідротехнічних споруд),
підтоплення, заболочення,
осушення, зсувів, ущільнення,
забруднення промисловими та
іншими відходами,
покращення
сільськогосподарських
земель, підвищення
родючості ґрунтів

Розробка проектів
землеустрою щодо
консервації
деградованих та
малопродуктивних
земель, консервація
деградованих та
малопродуктивних
земель

3

Складання технічних
документацій з нормативної
грошової оцінки землі

4

Розробка проектів
землеустрою щодо
розмежування земель
державної та комунальної
власності

3
Рекультив
ація

4

Землювання
Протиероз
ійні
гідротехні
чні
споруди

20102012

5

Підприємства та
організації, що
мають ліцензії на
проведення
землевпорядних,
геодезичних та
будівельних робіт

6

7

38,7

8

Зменшення
обсягу
порушених,
малопродук
тивних
земель

Всього:

Всього:

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Проведення
консервації
деградован
их,
малопродук
тивних
земель

Підприємства та
організації, що
мають ліцензії на
проведення
землевпорядних,
геодезичних робіт

Підприємства та
організації, що
мають ліцензії на
проведення
землевпорядних,
геодезичних робіт
Підприємства та
організації, що
мають ліцензії на
проведення
землевпорядних,
геодезичних робіт

21,8

Проведення
грошової
оцінки
землі

30,0

Розмежуван
ня земель
державної
та
комунально
ї власності

90,5

С.Семенюк

УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 590
33 сесія 6 скликання

23 грудня 2014 року

Про стан виконання Програми освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб,
поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення
нормативної грошової оцінки землі на території Іллінецького
району на 2010-2014 роки та продовження терміну дії цієї
Програми на 2015-2016 роки та внесення змін до неї
Заслухавши інформацію начальника відділу Держземагентства в Іллінецькому районі
Вінницької області Мовчана С.Г. щодо виконання заходів Програми освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони
земель, проведення нормативної грошової оцінки землі на території Іллінецького району на
2010-2014 роки, враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань
агропромислової політики, регулювання земельних відносин та охорони довкілля від
18.11.2014 року та керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу Держземагентства в Іллінецькому районі Вінницької
області Мовчана С.Г. щодо виконання заходів Програми освоєння земель для
сільськогосподарських та лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони
земель, проведення нормативної грошової оцінки землі Іллінецького району на 2010-2014
роки (далі-Програма) взяти до відома.
2. З метою ефективного використання цільових коштів та вирішення ряду інших питань,
які стосуються наповнення місцевих бюджетів, продовжити термін дії Програми на 20152016 роки.
3. Внести зміни до Програми, виклавши додаток 4 в новій редакції, а саме: необхідно
передбачити використання 30 тис. грн., коштів спеціального фонду бюджету Кальницької
сільської ради, на проведення робіт з поновлення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів, решту коштів, в сумі 35 тис. грн., використати на поліпшення
малопродуктивних земель(осушення заболочених пасовищ) на території Кальницької
сільської ради(додається).
4. Рекомендувати відділу Держземагентства в Іллінецькому районі Вінницької області
щорічно до 1 лютого інформувати районну раду про хід виконання цієї Програми.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань агропромислової політики, регулювання земельних відносин та охорони довкілля
(Гелета В.І.)

Заступник голови районної ради

Л.Змієвець

2
Додаток 4
до рішенням № 590 33 сесії районної ради
6 скликання від 23.12.2014 року

Напрями та заходи Регіональної програми
Використання коштів на освоєння земель для сільськогосподарських та
лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення
нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної
власності у Іллінецькому районі на 2010-2016 роки

№

1
1

2

3

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

2
Розробка робочих проектів
землеустрою щодо
рекультивації порушених
земель, землювання
малопродуктивних угідь,
захисту земель від ерозії (в т.
ч. будівництво та
реконструкція протиерозійних
гідротехнічних споруд),
підтоплення, заболочення,
осушення, зсувів, ущільнення,
забруднення промисловими та
іншими відходами,
покращення
сільськогосподарських
земель, підвищення
родючості грунтів
Розробка проектів
землеустрою щодо
консервації деградованих та
малопродуктивних земель,
консервація деградованих та
малопродуктивних земель

Перелік
заходів
програми
3
Рекультивація

Термін
виконан
ня
заходу
4

Землювання
Протиерозійні
гідротехнічні
споруди

Складання технічних
документацій з нормативної
грошової оцінки землі

Всього:

Заступник голови районної ради

20102016

20102016

Виконавці

5

Підприємства та
організації, що
мають ліцензії на
проведення
землевпорядних,
геодезичних та
будівельних робіт

Джере
ла
фінансу
вання
6

Орієнтовні
обсяги
фінансуван
ня
(вартість),
тис.грн.
7

35,0

Очікуваний
результат

8

Зменшення
обсягу
порушених,
малопродук
тивних
земель

Підприємства та
організації, що
мають ліцензії на
проведення
землевпорядних,
геодезичних робіт

Проведення
консервації
деградованих,
малопродуктивних
земель

Підприємства та
організації, що
мають ліцензії на
проведення
землевпорядних,
геодезичних робіт

Поновлення
грошової
оцінки
землі

30,0

65,0

Л.Змієвець

