
           

  

      

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 24 лютого  2012 року        №  175 

смт. Голованівськ 

 

 

Про внесення змін та доповнень 

до Програми розвитку земельних відносин 

на 2007- 2015роки, затвердженої рішенням 

районної ради 17 жовтня 2007року № 167 

 

В зв’язку  із внесеними змінами до Земельного кодексу України та на 

виконання рішення Кіровоградської обласної ради від 24 листопада 2006року 

№ 95 «Про Стратегію економічного та соціального розвитку Кіровоградської 

області на період до 2015року» 

 

районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку земельних відносин 

в районі на 2007-2015роки, затвердженої рішенням районної ради від 17 жовтня 

2007року № 167, а саме: 

1.1. пункт 7 «Грошова оцінка земель населених пунктів та земель 

сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів», та пункт 8 

«Формування територій і встановлення меж населених пунктів»  Розділу ІІІ 

«Основні напрями розвитку земельних відносин», викласти в новій редакції 

(додаток 1). 

1.2. Розділ ІІІ «Основні напрями розвитку земельних відносин» 

доповнити пунктом 14. «Розмежування земель державної та комунальної 

власності», пунктом 15. «Розробка схем землеустрою і техніко-економічного 

обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-

територіальних утворень», та пунктом 16. «Складання проектів землеустрою, 

 

 



що забезпечують еколого -  економічне обґрунтування сівозмін та 

впорядкування угідь» (додаток 2). 

1.3.  Абзац 5 пункту 9 «Інвентаризація земель» Розділу ІІІ «Основні 

напрями розвитку земельних відносин», викласти в новій редакції: «Протягом 

наступних чотирьох років в районі передбачено про інвентаризувати 

3,748тис.га. на виконання даних робіт необхідно 750тис. грн..». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань аграрної політики та раціонального використання 

земель. 

 

       

 

  

 

Голова районної ради        О. Чушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1 

до рішення районної ради 

від 24 лютого 2012року 

№  175 
 

7. Грошова оцінка земель населених пунктів та земель 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. 

 

Врегулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під 

заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельних ділянок та права оренди, 

визначення ставок земельного податку, ціноутворення, обліку сукупної вартості 

основних засобів виробництва, визначення розміру внеску до статутних фондів 

акціонерних товариств, об'єднань, кооперативів вимагає проведення грошової 

оцінки земель. 

 

 На виконання Постанови Верховної Ради Української РСР “Про 

земельну реформу” від 18.12.1990, місцевим радам було доведено провести 

інвентаризацію земель усіх категорій, визначивши ділянки, що 

використовуються не за цільовим призначенням, нераціонально, призводять до 

погіршення екологічної обстановки. 

 

Слід зазначити, що практично не проводиться робота з інвентаризації 

земель на яких розташовані об’єкти комунальної власності (ЖЕК, лікарні, 

школи і т.д.) Основним фактором, що стримує проведення зазначеного виду 

робіт є відсутність фінансування в місцевому та державному бюджетах, низька 

платоспроможність землекористувачів, продовження Верховною Радою 

України терміну переоформлення документів, що посвідчують право на землю. 

 

Створення інформаційної бази для ведення державного земельного 

кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і 

охорони земель, оподаткування вимагає проведення інвентаризації земель 

населених пунктів та земель за межами населених пунктів. 

 

За результатами інвентаризації буде створена інформаційна база для 

ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, 

раціонального використання і охорони земельних ресурсів, оподаткування. 

Очікується, що за період здійснення Програми надходження від плати за землю 

за рахунок уточнення бази оподаткування збільшаться на 10-20 %. 

 

Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. № 999-XIV було 

доручено закінчити проведення грошової оцінки земель населених пунктів та 

інших земель несільськогосподарського призначення до 01.01.2002 року за 

рахунок бюджетних коштів. 

 

 Первинну грошову оцінку земель населених пунктів виконано і вже 

навіть деякі ради (Голованівська селищна, Капітанська сільська) виготовили 

повторну грошову оцінку. Проте, грошова оцінка земель населених пунктів 



потребує перегляду з урахуванням розвитку земельних відносин та технічної 

інфраструктури міста.  

 

Відсутність фінансування не дає змоги виконати роботи із грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених 

пунктів. 

 

Програмою передбачено виконати цю роботу на суму: 16813,8 тис. грн. –

грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення та 420 тис.грн. – 

поновлення грошової оцінки несених пунктів. 

 

Завершення робіт із грошової оцінки земель дозволить органам місцевого 

самоврядування знайти додаткові джерела поповнення бюджетів за рахунок 

справляння плати за землю. Грошова оцінка земель також буде сприяти 

об'єктивному оподаткуванню земель, що в свою чергу створить умови для 

отримання стабільних доходів землевласниками і землекористувачами та 

державою в цілому, та виправдає затрати на дослідження і уточнення методики 

грошової оцінки. Аналіз виконаних робіт з грошової оцінки земель показує, що 

збільшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю після її 

проведення становить в середньому 10-15%. 

 

8. Формування територій і встановлення меж населених пунктів. 

 

Існуючі межі населених пунктів Голованівського району за минулий час 

зазнали значних змін, які відбулися в процесі реалізації генеральних планів і 

сьогодні не відповідають дійсності. Це має негативний вплив на розвиток 

населених пунктів, управління земельними ресурсами, формування 

справедливої системи оподаткування. 

 

Протягом дії даної Програми було замовлено встановлення меж 

населеного пункту Побузьке Побузької селищної ради. 

 

Загальна сума необхідна для виконання робіт із встановлення меж 

населених пунктів Голованівського району  становить орієнтовно 600 тис. грн. 

 

Формування територій і встановлення меж населених пунктів дасть 

можливість упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити 

питання забудови і раціонального використання земель населених пунктів, 

контролю за використанням і охороною земель, створить умови для 

самостійного вирішення місцевими радами соціально-економічних питань. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення районної ради 

від 24 лютого 2012року 

№  175 

 

14. Розмежування земель державної та комунальної власності 

 

Конституцією та діючим земельним законодавством в Україні 

запроваджені державна, комунальна і приватна форми власності на землю. 

Підставою для початку робіт з розмежування земель є Закон України «Про 

розмежування земель державної та комунальної власності» від 5 лютого 2004 

року № 1457-IV, Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2002 року 

№ 1100 «Про затвердження тимчасового порядку розмежування земель права 

державної і комунальної форм власності», Доручення Президента України від 

13 січня 2003 року № 1-1/34 «Про проведення невідкладних заходів щодо 

прискорення оформлення у встановленому порядку розмежування земель права 

державної і комунальної власності», розпорядження голови Голованівської 

районної державної адміністрації від 8.12.2011 року № 905 «Про розмежування 

земель державної та комунальної власності у Голованівському районі», рішення 

територіальних органів місцевого самоврядування. 

 

Основними заходами подальшого розвитку земельної реформи по 

Голованівському району на 2007-2015 роки були передбачені заходи щодо 

розмежування земель права державної і комунальної власності.  

 

Відсутність необхідного фінансування та тривала відсутність Закону 

України “Про розмежування земель державної і комунальної власності”, який 

прийнято тільки у 2004 році, не дало можливості виконати заплановані роботи з 

розмежування земель. Програмою передбачено фінансування цих робіт в 

розмірі 3234 тис. грн.  

 

Розмежування земель державної та комунальної форм власності дасть 

можливість державі та територіальним громадам реалізувати право власності на 

землю та посвідчити це право відповідними документами. Це в свою чергу буде 

сприяти раціональному використанню та збереженню наявних земельних 

ресурсів, надходженню додаткових коштів до державного та місцевих 

бюджетів.  

 

За період дії Програми на території Голованівського району 

розмежування земель державної та комунальної власності проведено лише по 

Молдовській сільській раді. Замовлено розмежування земель державної та 

комунальної власності в межах населених пунктів наступними радами, як: 

Перегонівською, Роздільською, Липовеньківською, Голованівською, 

Капітанською, Свірнівською, Красногірською, Люшнюватською сільськими 

радами. 

 



 15. Розробка схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування 

використання та охорони земель адміністративно-територіальних 

утворень 

 

Відповідно до ст.25 Закону України «Про охорону земель» 

документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми землеустрою і 

техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань, 

що включають заходи еколого-економічної оптимізації використання та 

охорони земель, удосконалення співвідношення і розміщення земель та 

сільськогосподарських угідь, систем сівозміни. 

 

Проведення даних робіт потребує затрат в сумі 720 тис. грн.  

 

16. Складання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь 

 

У сучасному розумінні , землеустрій - це сукупність соціально - 

економічних і екологічних заходів , спрямованих на регулювання земельних 

відносин і раціональної організації території адміністративно – територіальних 

утворень , суб'єктів господарювання, здійснюваних під впливом суспільно - 

виробничих відносин. 

 

Ціль землеустрою полягає в забезпеченні раціонального використання й 

охорони земель, створенні сприятливого екологічного середовища і поліпшенні 

природних ландшафтів. 

 

У результаті здійснення земельної реформи, у значній мірі була 

зруйнована існуюча система землеустрою, інфраструктура 

сільськогосподарських підприємств, схеми сівозмін, з початку реформи 

практично згорнуті роботи з проведення ґрунтових обстежень, заходів щодо 

охорони землі і підвищення її родючості. 

 

Тому, одним з головних завдань сучасного землевпорядкування є 

складання проектів землеустрою , що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозмін і упорядкування угідь, з метою організації ефективного 

сільськогосподарського виробництва, у межах землеволодінь і 

землекористувань, раціонального використання та охорони земель. 

 

Крім того, найважливішим завданням є впровадження системи сівозмін у 

всіх землекористуваннях сільськогосподарських товаровиробників. 

 

Сівозміна – це науково обґрунтоване щорічне чи періодичне чергування 

культур у часі і просторі , здійснюваний на основі економічно обґрунтованої 

структури посівних площ і спрямоване на одержання максимального врожаю, 

підвищення родючості ґрунту при найменших витратах праці і засобів на 

одиницю продукції. 



Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають:  

а) розміщення виробничих будівель і споруд; 

 б) організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, 

виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та 

соціальної інфраструктури;  

 в) визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації 

сільськогосподарського виробництва; 

 г) складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні; 

 д) проектування полів сівозміни; 

 е) розробку плану переходу до прийнятої сівозміни; 

 ж) перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозмін.  

 

Дані заходи в основному проводяться за кошти інших джерел. 

 

 

 

 

 

 


