УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
XXIV сесія VII скликання
(1-е пленарне засідання)

РІШЕННЯ
26 червня 2018 року

м. Ужгород

№1123

Про зміни до Програми підготовки до продажу
земельних ділянок на 2018 – 2020 роки
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, пункту 30
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи лист фінансового управління від 29.05.17 № 290,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до додатків 1, 2, 3 Програми підготовки до продажу
земельних ділянок на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням сесії міської
ради XXVII сесії VII скликання від 09 листопада 2017року № 798 та викласти
їх в новій редакції згідно з додатками.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Гомоная В.В.

Міський голова

Б. Андріїв

Додаток1
до Програми
Ресурсне забезпечення міської цільової програми
Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018 -2020 роки
(тис. грн.)
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів усього, у
т.ч.
Державний бюджет

Етапи виконання програми

Усього
витрати на
виконання
програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

398,0

199,0

199,0

796,0

0

0

0

0

Обласний бюджет

0

0

0

0

Міський бюджет

398,0

199,0

199,0

796,0

0

0

0

0

Кошти не бюджетних
джерел

Секретар ради

А. Габор

Додаток 2
до Програми
Перелік завдань на виконання цільової Програми підготовки до продажу
земельних ділянок на 2018 -2020 роки
(тис. грн.)

жерела
Етапи програми в розрізі окремих років
нансування
2018р.
Обсяг
у т.ч. кошти місцевого
Обсяг
видатків бюджету
видатків
Загальний Спеціальний
фонд
фонд

2019р.

2020р.

у т.ч. кошти місцевого
Обсяг
бюджету
видатків
Загальний Спеціальний
фонд
фонд

у т.ч. кошти місц
бюджету
Загальний Спец
фонд
фонд

іський
юджет
398,0

0

398,0

199,0

0

199,0

199,0

озроблення
ітів з
спертної
ошової
цінки
мельних
лянок

Секретар ради

А. Габор

0

1

Додаток 3
до Програми

Мета програми
КПКВКМБ (ТПКВК МБ)
відповідальний виконавець

завдання
показники виконання:
показники витрат
Обсяг видатків на проведення
експертної грошової оцінки
земельних ділянок (тис.грн.)
показники продукту
кількість осіб, які викупили
земельні ділянки , од.
кількість земельних ділянок,
яка продана шляхом викупу ,
од.
площа земельних ділянок
проданих шляхом викупу ,

загальний
фонд

разом

спеціальни
й фонд

загальний
фонд

Строки виконанняпр
2018 рік (проект)
2019 рік (прогноз)
у т.ч. кошти
у т.ч. кош
місцевого
місцево
бюджету
бюдже

разом

Відповідальні виконавці
ТПКВК, завдання прорами,
результативні показники
вського на виконання
програми

код тимчасової
класифікації видатків на
кредитування

Результативні показники виконання завдань міської цільової Програми
підготовки до продажу земельних ділянок на 2018 -2020 роки

398
0
199
398
0
Метою програми є забезпечення належного виконанн
органи функції в частині підготовлення до продажу ш
ділянок, створення ефективного та прозорого механі
коштів, забезпечення реалізації переваженого права
ділянок на набуття права власності у порядку встано
законодавством

Департамент міського господарства Ужгородської м
Своєчасність замовлення та виготовлення звітів про
земельних ділянок щодо яких Ужгородською місько
надання дозволу на проведення такої оцінки, з ураху
зацікавлених осіб.

398,0

34

34
36300

кв.м.
показники ефективності
середні витрати на 1
земельну ділянку відчужену
шляхом викупу, од./тис. грн.
середні витрати на 1 кв.м.
викуплених земельних
ділянок, кв.м./грн.
показники якості
відсоток земельних ділянок
по яким проведена експертна
грошова оцінка землі у
відношенні до загальної
кількості земельних ділянок
щодо яким Ужгородською
міською радою прийнято
рішення про надання дозволу
на проведення такої оцінки,
%
відсоток загальної площі
земельних ділянок по яких
проведена експертна грошова
оцінка землі до загальної
площі запланованих згідно
прийнятих Ужгородською
міською радою рішень про
надання відповідного дозволу
Секретар ради

5,85

5,48

73,36

67,47
А. Габор

