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Звіт про роботу відділу  

землекористування за 2019 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу відділу 

землекористування за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу відділу землекористування за 2019 рік взяти до відома 

(додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 Міський голова                                                                Богдан АНДРІЇВ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Звіт 

про роботу відділу землекористування за 2019 рік 
 
У звітному періоді працівниками відділу землекористування було 

виконано наступну роботу:  
- у межах компетенції відділом опрацьовано 2181 документів, з них запитів 

на інформацію -94, звернень громадян – 411, адміністративних послуг – 1676; 
- підготовлено матеріали, подані організаціями, підприємствами, 

установами та громадянами на розгляд постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, містобудування та архітектури (таких засідань за вказаний 
вище період проведено 37); 

- проведено 18 засідань комісії з вирішення земельних спорів щодо меж 
земельних ділянок та додержання добросусідства на яких розглянуто 163 
питання; 

- підготовлено 243 проєктів рішень (у тому числі з додатками) на розгляд 
сесії міської ради та 159 рішень сесій.; 

- проведено 6 засідань комісій з питань визначення потреби у земельних 
ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО 
та родинам загиблих воїнів; 

- відповідно до графіку прийому начальника відділу землекористування 
було прийнято 209 осіб, яким надано усні консультації з питань регулювання 
земельних відносин. 

  За 2019 рік всього надано 112 дозволів на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок та передано в приватну власність 158 
земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні проведення АТО (в тому числі 
родинам загиблих воїнів). 

На виконання програми розвитку земельних відносин                                                   
«Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у  м. Ужгород 
на 2017-2019 роки» протягом 2019 року проведено інвентаризацію земель міста 
площею 910,2375 га, вартість робіт якої становила - 468 тис. грн. та 
виготовлено ортофотоплан території міста площею 37 кв.км., вартість робіт 
якого становило - 290 тис. грн.  

Підготовлено і подано на засідання виконкому та на розгляд сесії міської 
ради проєкт рішення «Про Програму розвитку земельних відносин та охорони 
земель у  м. Ужгород на 2020-2022 роки»,  якою передбачено – 2700 тис.грн. на 
здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання 
земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального 
використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного 
земельного кадастру. А також на проведення завершальних етапів 
інвентаризації земель міста, оновлення нормативної грошової оцінки земель 
міста Ужгорода, підготовка проекту встановлення (зміни) меж міста Ужгород з 
урахуванням містобудівної документації. 

 
 

Начальник відділу землекористування                                  Олександр ЧЕПКИЙ  


