
 
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _XXIII_  сесія    VІI _  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15 травня 2018 року                 м. Ужгород                                 № 1065                          

          

 

Про зміни до Програми розвитку 

земельних відносин у  м. Ужгород 

на 2017-2019 роки 

  

   

Враховуючи доповідну записку управління правового забезпечення від 

21.02.2018 року № 21.01-12/48, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Внести зміни до рішення X сесії міської ради VII скликання від            

26 січня 2017 року № 555 "Про Програму розвитку земельних відносин у                      

м. Ужгород на 2017-2019 роки", а саме: 

1.1. Додаток 2 до рішення "Розрахунок потреби коштів на реалізацію 

Програми у 2017-2019 роках" викласти в новій редакції згідно з додатком. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) здійснювати 

фінансування програми в межах коштів, передбачених у бюджеті міста на 

відповідний рік. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову та  

постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та 

архітектури. 

 

 

Міський голова                                                                                Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 
                                                                     



                                                                                  

 

Додаток 

до рішення XXIII сесії 

міської ради VII скликання 

                                                                        15.05.18 № 1065 
 

Розрахунок  

потреби коштів на реалізацію Програми у 2017-2019 роках 

 

№ 

п\п 
Показники 

Загальна 

вартість 

робіт, тис. 

грн. 

Розподіл коштів по роках, тис. 

грн. 

2017 2018 2019 

1 
Інвентаризація земель 

міста 
4000 2000 2000 - 

2 

Розробка та 

затвердження плану 

земельно-

господарського устрою 

міста Ужгород 

500 - 500 - 

3 

Встановлення та винос 

меж міста Ужгород                            

(на місцевості, в натуру) 

з каталогом координат 

їх поворотних точок 

400 - 400 - 

4 

Підготовка проекту 

встановлення (зміни) 

меж міста Ужгород з 

урахуванням 

містобудівної 

документації 

503 - - 503 

5 

Оформлення 

правовстановлюючих 

документів на земельні 

ділянки комунальної 

власності (в тому числі 

під об’єктами 

комунальної власності) 

та підготовка лотів до 

проведення земельних 

торгів (аукціонів), в 

тому числі: 

597 

199 199 199 

5.1 

Здійснення заходів 

державної реєстрації 

земельних ділянок та 

прав на них 

9 9 9 



5.2 

Розроблення 

землевпорядної 

документації  

90 80 70 

5.3 

Оформлення 

правовстановлюючих 

документів щодо 

підготовки лотів до 

проведення земельних 

торгів (аукціонів), в т.ч. 

кошти на оплату послуг 

виконавцям земельних 

торгів, а також кошти на 

виготовлення звітів про 

експертну грошову 

оцінку земель 

100 110 120 

6 
Придбання земельних 

ділянок 
10.000 5000 5000 - 

6.1 
для облаштування 

нового кладовища 
4985,5 - 4985,5  

6.2 
для будівництва 

соціального житла 
14,5 - 14,5  

Всього 16,000 7199 8099 702 

 

 

Секретар ради                                                                        А. Габор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


