
                                                         

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

      ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

Р І Ш Е Н Н Я 
VIII скликання 

Сьомої сесії 

 

 

23.02.2021 р.                                      Летичів                                              №32 

 

 

 Звіт про виконання Програми 

 здійснення землеустрою  

 на території Летичівської  

 селищної ради на 2020 рік 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми  

здійснення землеустрою   на території Летичівської  селищної ради на 2020 рік, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

взявши до уваги рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, Летичівська селищна рада 

  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт про виконання «Програми  здійснення землеустрою   на території 

Летичівської  селищної ради на 2020 рік» (додається). 

2. Зняти з контролю рішення вісімдесят другої сесії VII скликання від 20.12.2019 

року № 29 «Програми  здійснення землеустрою   на території Летичівської  

селищної ради на 2020 рік ». 

 3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

       

 

 

      Селищний голова                                                                  Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

                           

 



                                                                                      

                                                                                         Додаток до рішення  сесії 

         Летичівської селищної ради 

         від 23.02.2021 р.        №32 

 

 

Пояснювальна записка до звіту 

 про виконання Програми  здійснення землеустрою   на території 

Летичівської  селищної ради на 2020 рік,     

яка  затверджена рішенням сесії селищної ради № 29 від  20.12.2019 року. 

 

   Метою Програми є забезпечення організації та здійснення 

землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони 

земель на території Летичівської селищної ради, врахування державних, 

громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому 

рівні. 

Основними завданнями Програми є здійснення землеустрою на території 

Летичівської селищної ради, приведення землевпорядної документації у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

Заходи землеустрою, які проводились у 2020 році  

- розробка проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та 

організацій; 

 розробкапроектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

 розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок; 

 розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель; 

 розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів; 

 виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів. 

 Протоягом 2020 року розроблено проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення із цільовим 

призначенням – землі загального користування (громадські пасовища) по 

наступних населених пунктах:Вербка, Летичів, Козачки, Варенка (175,0 га) 

Виготовлено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель в 

наступних населених пунктах : с. Рудня, с.Терлівка, с. Антонівка, с. Копитенці 

с.Новокостянтинів, с.  Попівці 

Виготовлено технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки с. Терлівка (земельна ділянка для будівництва і обслуговування 

закладів освіти). 

Виготовлено технічного звіту з кадастрової зйомки щодо поділу  земельних 

ділянок населених пунктів с. Новокостянтинів, с. Рожни. 



 

 

Аналіз по очікуваних результатах 

 

Реалізація заходів, визначених в Програмі дозволила : 

удосконалити земельні відносини у населених пунктах на території 

Летичівської селищної ради; 

 привести землевпорядну документацію у відповідність до вимог чинного 

законодавства; 

 враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні 

землеустрою на місцевому рівні; 

 створити умови розвитку екологічного та інвестиційно-привабливого 

землекористування, особливо сільськогосподарського; 

 стимулювати розвиток тваринництва в приватному секторі на території 

громади шляхом створення громадських пасовищ; 

 очікувати збільшення надходжень від платежів за землю до бюджету у 

2021 році; 

 створити дієву систему захисту прав власності на землю; 

 збільшити виділення земельних ділянок під будівництво і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, 

моніторингу та звітності щодо їх виконання 
 

Інформація про виконання програми за 2020 рік 
  

1. 2240   _Летичівськ селищна рада   

  КВКВ   найменування головного розпорядника коштів програми   

2. 2240   Летичівська селищна рада    

  КВКВ   найменування відповідального виконавця програми   

3. 0117130   Програма здійснення землеустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2020 рік, рішення сесї від 

20.12.2019 р №29 

  

  КФКВ   найменування програми, 

дата і номер рішення селищної ради про її затвердження 

  

  

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

 

Програма здійснення землеустрою на території Летичівської селищної  ради на 2020 рік  

(назва програми) 

   

№ 

з

/

п 

  

Захід 

  

Головний в

иконавець 

та 

строк вико

нання захо

ду 

  

  

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень 

Стан виконанн

я заходів 

(результативні 

показники вико

нання  

програми) 

Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцеви

й 

бюджет 

районн

ий, 

міськи

й (міст 

обласн

ого під

порядк

у-

вання) 

бюдже

ти 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного п

ідпорядку-

вання 

кошти не 

бюджет-

них 

джерел 

місцеви

й 

бюджет 

районний

, міський 

(міст 

обласного

 підпоряд

ку-вання) 

бюджети 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного підпор

ядку-вання 

кошти неб

юджетних

джерел 

  етап виконання                                                                          2020 рік 



1 

Розробка 

проектів 

землеустрою 

щодо 

відведенн 

земельних 

ділянок – 

громадські 

пасовища 

 45,9 45,9    38,9 38,9    

Виготовлено 

Проекти 

землеустрою, 

земельні ділянки 

внесено в ДЗК  

2 

Виготовлення 

технічної 

документації з 

нормативної 

грошової 

оцінки  

населених 

пунктів 

 187,2 187,2    134,2 134,2    

Виготовлено 

Технічну 

документацію  

з нормативної 

грошової 

оцінки  

населених 

пунктів  

3 

Проведення 

інвентаризації 

земельних 

ділянок  

 9,0 9,0    4,0 4,0    

Виготовлено 

Технічну 

документацію 

із 

землеустрою 

щодо 

інвентаризації 

земельної 

ділянки с. 

Терлівка 

4 

Зміна 

(розширення 

меж) 

населених 

пунктів 

 169,2 169,2    0 0     

5 

Виготовлення

Технічого 

звіту з 

 21,0 21,0    20,9 20,9    

Виконано 

поділ  

земельних 



кадастрової 

зйомки 

масивів 

   432,3 432,3    198,0 198,8     

  

 

 

 

 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

211,8   198,0    13,8  



 


