
 

 

                                                            Додаток  

   до рішення 5 сесії  

                                                            Коростенської міської ради VІIІ скликання 

                                                            від 15.04.2021 р. №_____ 

 

                                                                                                                                         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 

3 Встановлення меж 

водоохоронних зон та 

прибережних смуг 

 

560,0 

6 Встановлення (зміна)меж 

населених пунктів 

(послуга по формуванню 

електронного 

документу(створенню 

обмінного файлу XМL) для 

внесення існуючих меж 

села) 

 

600,0 

7 Створення модулів 

«Земельний кадастр» і 

«Комунальне майно» 

геоінформаційної системи 

Коростенської міської ради 

500,0 

                                                                                                                      

      Додаток 2  

                      до Програми 
 

Показники продукту Програми 

 

№ 

п/п Назва показника 

Розподіл коштів по роках, 

тис. грн. 

2021 рік 

1 

Кількість проєктів із землеустрою, щодо 

організації та встановлення меж територій 

земель водного фонду та водоохоронних 

зон річок Уж та Кремно, шт. 

2 

6 
Кількість населених пунктів, що 

потребують встановлення(зміни) меж,  шт 
12 



2 

7 

Кількість програмних модулів 

геоінформаційної системи Коростенської 

міської ради, шт 

2 

   

Додаток 3  

                     до Програми 

 

 

Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

Відповідаль

ні 

виконавці 

Термін 

виконан

-ня 

Обсяг 

фінансуван

ня, 

тис. грн. 
Результат 

2021 

І. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення 

правовстановлюючих документів 

Встановлення 

меж 

водоохоронних 

меж 

Виготовлення 

проєкту із 

землеустрою 

щодо 

організації та 

встановлення 

меж територій 

земель водного 

фонду та 

водоохоронних 

зон річок Уж та 

Кремно. 

Управління 

земельних 

відносин та 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

2021 560,0 

Встановлення та 

затвердження 

меж територій 

земель водного 

фонду та 

водоохоронних 

зон річок Уж та 

Кремно, 

ефективне 

використання 

земель в 

прибережній 

смузі річок.  

Встановлення 

(зміна) меж 

населених 

пунктів 

Виготовлення 

проєкту із 

землеустрою 

щодо 

встановлення 

(зміни) меж 

населених 

пунктів 

Управління 

земельних 

відносин та 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

2021 600,0 

Встановлення(з

міна) меж 

населених 

пунктів, 

внесення до 

бази ДЗК 

Створення 

модулів 

«Земельний 

кадастр» і 

«Комунальне 

майно» 

геоінформаційн

ої системи 

Коростенської 

міської ради 

Послуги зі 

створення 

модулів 

«Земельний 

кадастр» і 

«Комунальне 

майно» 

геоінформаційн

ої системи 

Коростенської 

міської ради 

Управління 

земельних 

відносин та 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

2021 500,0 

Програмний 

продукт  

«Земельний 

кадастр» і 

«Комунальне 

майно» 

геоінформаційн

ої системи 

Коростенської 

міської ради 

 

 

Секретар міської ради                           Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


