
Попередня редакція :              

 

Програма розвитку земельних відносин  

Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки 

 

1. Загальна характеристика Програми 
 

Загальна характеристика  Програми розвитку земельних відносин 

Коростенської міської територіальної громади  на 2017 –  2021 роки. 
 

 

1.  Ініціатор розроблення програми  

Управління  економіки 

виконавчого комітету 
Коростенської  міської ради 

2.  Розробник програми  

Управління  економіки 

виконавчого комітету 
Коростенської  міської ради 

3.  Співрозробники програми  - 

4.  Відповідальний виконавець програми  

Управління  економіки 

виконавчого комітету 
Коростенської  міської ради 

5.  Учасники програми  

- Управління  економіки 

виконавчого комітету 
Коростенської  міської ради, 

-Фінансове управління,  

- Управління Держземагенства 

у Коростенському районі, 

- Відділ культури і туризму,  

- КП “Водоканал”, 

- КВГП, 

- КП ”Теплозабезпечення”, 

- КВЖРЕП-№1 

- Коростенська центральна 

міська лікарня. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток 1  

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку земельних відносин 

Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки 
 

№ 

п/п 

Назва пунктів 

програми 

Розподіл коштів по роках,  

тис. грн. 

2021 рік 

1 Оформлення права 

землекористування 

під об'єктами 

комунальної 

власності 

100,0 

2 Інвентаризація 

земель 

 

- 
      

 

 

Проєктуєма редакція: 

 

               Програма розвитку земельних відносин  

Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки 

 

1. Загальна характеристика Програми 
 

Загальна характеристика  Програми розвитку земельних відносин 

Коростенської міської територіальної громади  на 2017 –  2021 роки. 
 

 

1.  Ініціатор розроблення програми  

Управління  земельних  

відносин  та комунальної 

власності  виконавчого комітету 
Коростенської  міської ради 

2.  Розробник програми  

Управління  земельних  

відносин  та комунальної 

власності  виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради 

3.  Співрозробники програми  - 

4.  Відповідальний виконавець програми  

Управління  земельних  

відносин  та комунальної 

власності  виконавчого комітету 
Коростенської  міської ради 



5.  Учасники програми  

- Управління  земельних  

відносин  та комунальної 

власності  Коростенської  

міської ради, 

-Фінансове управління,  

- Управління Держземагенства 

у Коростенському районі, 

- Відділ культури і туризму,  

- КП “Водоканал”, 

- КВГП, 

- КП ”Теплозабезпечення”, 

- КВЖРЕП-№1 

- Коростенська центральна 

міська лікарня. 

- Коростенський міський ЦФЗН 

«Спорт для всіх» 

 

                    

 

          Додаток 1  

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку земельних відносин 

Коростенської міської територіальної громади на 2017-2021 роки 
 

№ 

п/п 

Назва пунктів 

програми 

Розподіл коштів по роках,  

тис. грн. 

2021 рік 

1 Оформлення права 

землекористування 

під об'єктами 

комунальної 

власності 

200,0 

2 Проведення 

інвентаризації 

земель, нормативної 

грошової оцінки 

землі 

 

1000,0 

                                           

                  

 

 

 

 

 



        Додаток 2  

до Програми 

 

Показники продукту Програми 

 

№ 

п/п 

Назва показника Розподіл коштів по роках,  

тис. грн. 

2021 рік 

1 Кількість виготовлених 

правовстановлюючих 

документів на земельні 

ділянки установ та 

підприємств 

комунальної власності, 

виготовлених проєктів із 

землеустрою, реєстрація 

земельних ділянок, шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4 Площа земельних 

ділянок, що планується 

про інвентаризувати,  га 

 

 

14496,6 

 Витрати на проведення 

робіт за 1 га, грн. 

 

69,0 

Пріоритет-

ні 

завдання 

Заходи 

Відпові-

дальні 

виконавці 

Термін 

виконан

-ня 

Обсяг 

фінансуван

ня, 

тис. грн. 
Результат 

2021 

І. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення 

правовстановлюючих документів 

ІІ. Формування ринку землі 
1. Реєстрація 

прав на 

земельні 

ділянки за 

територіаль

ною 

громадою 

міста. 

1.1.Роботи з 

виготовлення 

документації із 

землеустрою 

(проєктів 

землеустрою щодо 

відведення 

земельних 

ділянок, 

документація із 

землеустрою) 

закладам охорони 

здоров’я, 

спортивним 

клубам, іншим 

Управління 

земельних 

відносин та 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

2017-2021 200,0 

Створення бази 

даних земель 

комунальної 

власності, 

оформлення 

прав на землю 



комунальним 

підприємствам, 

установам; 

реєстрація 

земельних ділянок 

 

 

Заступник начальника  

відділу комунальної власності                                                   О. МЕЛЬНИЧЕНКО 

 

 


