
                                                                         
 

РІШЕННЯ 
тридцять четверта сесія VІ скликання 

 
від 03.07.2014 р. №1540  
 
Про затвердження Програми з оформлення права землекористування під 
об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Коростеня 
на 2015 - 2018 роки  

 Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника міського 
голови Коростенської міської ради Вигівського В. В. "Про затвердження 
Програми з оформлення права землекористування під об'єктами комунальної 
власності територіальної громади міста Коростеня на 2015 - 2018 роки ", 
враховуючи інформацію балансоутримувачів об'єктів комунальної власності 
територіальної громади, об'єкти нерухомості яких розташовані на відповідних 
земельних ділянках, керуючись статтями  9, 118, 123, ч. 2 ст.134, розділу X 
Земельного кодексу України, законами України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності"(із змінами і доповненнями, внесеними Законом України 
 від 14 травня 2013 року N 233-VII), "Про охорону земель", "Про землеустрій", 
на підставі ст.26 "Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Затвердити Програму з оформлення права землекористування під 
об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Коростеня на 
2015 - 2018 роки (Додаток № 2 ). 
 

2. Коростенській міській раді при формуванні міського бюджету та 
Програми соціально-економічного розвитку міста Коростеня на відповідний 
рік, передбачати виділення бюджетних коштів на реалізацію Програми з 
урахуванням фінансових можливостей бюджету . 
 

3.Установити, що заходи Програми реалізуються протягом всього 
встановленого періоду незалежно від встановлених термінів їх проведення. 

 
 
 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
міської ради  з питань бюджету, економіки та комунальної власності  та з     
питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури . 

 
 
 

 
 

Міський голова                                                           В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                                 В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                                         В. Вигівський 
Начальник фінансового управління                                                           Л.Щербанюк 
Начальник юридичного відділу                                                                  Т. Камінська 

      Начальник відділу архітектури,  
      містобудування та земельних ресурсів                                                      С.Тумаш 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Додаток №1                                                
до рішення тридцять четвертої сесії Коростенської  

міської ради VI скликання №____ від 3 липня 2014 року 
 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
з оформлення права землекористування під об'єктами комунальної 

власності територіальної громади міста Коростеня на 2015 - 2018 роки 
 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Коростенська міська рада 

2 Найменування законодавчих 
документів, які обгрунтовують 
розробку Програми 

Конституція України , Земельний кодекс 
України , Закони України: " Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної 
власності " (із змінами і доповненнями, 
внесеними Законом України 
 від 14 травня 2013 року N 233-VII), 
З.У."Про землеустрій" , З.У."Про місцеве 
самоврядування в Україні " ,  
 

3 Розробник Програми Відділ архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів виконкому 
Коростенської міської ради 

4 Відповідальний виконавець 
Програми 

Відділ архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів виконкому 
Коростенської міської ради  

5 Учасники Програми 
(співвиконавці) 

- Відділ по управлінню та приватизації 
міської комунальної власності, 
-Фінансове управління,  
- Управління Держземагенства у 
Коростенському районі, 
- Відділ культури і туризму,  
- Відділ освіти,  
- КП “Водоканал”, 
- КВГП, 
- КП ”Теплозабезпечення”, 
- КВЖРЕП-№1, №2, №3, №4, 
- ПП “Коростенський житловий сервіс 
№5”, 
- Коростенська центральна міська 
лікарня. 

6 Терміни реалізації Програми 2015 - 2018 роки 



 
7 Етапи виконання Програми та 

обсяги фінансування 
2015 - 2018 роки 

8 Обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми за рахунок коштів 
міського бюджету 
 

Всього : 3078,8 тис. грн. 
по роках : 
2015 : 136,0 тис. грн. 
2016 : 2483,0 тис. грн. 
2017 : 224,0 тис. грн. 
2018 : 235,8 тис.грн. 

8.1 у тому числі за кошти міського 
бюджету міста Коростеня 

Всього : 3078,8 тис. грн. 
по роках : 
2015 : 136,0 тис. грн. 
2016 : 2483,0 тис. грн. 
2017 : 224,0 тис. грн. 
2018 : 235,8 тис.грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                      В. Ходаківський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №2                            
до рішення тридцять четвертої сесії Коростенської  

міської ради VI скликання №____ від 3 липня 2014 року 
 

ПРОГРАМА 
з оформлення права землекористування під об'єктами комунальної 

власності територіальної громади міста Коростеня на 2015 - 2018 роки 
 

РОЗДІЛ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Глава 1 . Правове регулювання 
     Програма з оформлення права землекористування під об'єктами комунальної 
власності територіальної громади міста Коростеня на 2015 - 2018 роки 
розроблена відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України (зі 
змінами та доповненнями) , Законом України " Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності " (із змінами і доповненнями, внесеними Законом 
України від 14 травня 2013 року N 233-VII)", Законом України "Про охорону 
земель", Законом України "Про землеустрій", Законом України " Про місцеве 
самоврядування в Україні ". 
   Нормативними актами, якими регулюється процедура заповнення та видача 
свідоцтв на право користування відповідних земельних ділянок є: Земельний 
кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. №835 
"Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його 
територіальними органами адміністративних послуг", (із змінами та 
доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. №868  
“Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно”, Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. 
№1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру”. 
     Кошторис витрат фінансування Програми здійснювалася на підставі 
Збірника "Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг", 
затвердженого спільним наказом Державного комітету України по земельних 
ресурсах , Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 
15.06.2001 р. №97/298/124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
10.07.2001 р. під №579/5770 із змінами та доповненнями. 

 
Глава 2 . Розробники Програми. 

   Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 
  Учасники Програми: відділ по управлінню та приватизації міської 
комунальної власності, фінансове управління, управління Держземагенства у 
Коростенському районі, відділ культури і туризму, відділ освіти,  КП 
“Водоканал”, КВГП, КП ”Теплозабезпечення”, КВЖРЕП-№1, №2, №3, №4, ПП 
“Коростенський житловий сервіс №5”, Коростенська центральна міська 
лікарня. 



 
Глава 3 . Сучасний стан використання земель під об'єктами комунальної 

власності та необхідність їх оформлення. 
3.1 . Земельні ресурси міста Коростеня. 

    Будь-яка діяльність людини - виробнича, комерційна та інша - нерозривно 
пов'язана з  землею , яка є найважливішим видом і складовою частиною 
нерухомості, основою формування будь-якого нерухомого об'єкта. Земля, як і 
інші об'єкти нерухомості, характеризується такими властивостями: просторової 
обмеженістю; неможливістю переміщення без істотного порушення її 
характеристик; тим, що є неодмінною умовою будь-якої господарської і 
громадської діяльності. 
    На сучасному етапі функціонування ринкової економіки в Україні особливої 
актуальності набувають питання підвищення ефективного використання та 
відновлення продуктивного потенціалу земель різних категорій і водних 
ресурсів. Кардинальні зміни земельних відносин , які склалися за період 
проведення земельної реформи на території України , визначили характер і 
склад соціально-економічних проблем землекористування : створення нового 
землекористування, його розділ і збільшення, передача прав на земельну 
ділянку, упорядкування землекористування, охорона земель і раціональне 
землекористування. На сьогоднішній день виникла необхідність максимально 
ефективно використовувати виробничий потенціал землі, що знаходиться у 
розпорядженні територіальної громади міста Коростеня, шляхом оформлення 
використовуваних земельних ділянок під об'єктами нерухомості комунальної 
власності, розташованих на території міста Коростеня. 
    Місто Коростень , як населений пункт , включає в себе територію , площа 
якої становить 4230,84 га . На території міста Коростеня розташовано 1136 
різних установ та організацій, з них близько 750 об'єктів комунальної власності, 
близько 650 з яких не мають документів, що засвідчують право користування 
земельною ділянкою, на якій вони розташовані, що тягне за собою відсутність 
механізму повного та достовірного контролю за використанням землею, на якій 
розташовані об'єкти нерухомого майна , як у сфері земельного, так і 
податкового законодавств . А ті об’єкти, комунальної власності, які мають 
правовстановлюючі документи на право постійного користування, потребують 
проведення інвентаризації земельних ділянок з внесенням електронних 
обмінних файлів до Державного земельного кадастру з подальшим 
оформленням нових свідоцтв на право постійного користування. 
  

3.2 . Необхідність створення ( оформлення) землекористування. 
  Земельна ділянка, що знаходиться в користуванні юридичної особи або групи 
осіб, що має конкретні межі і місце розташування, утворює землекористування 
( землеволодіння ).      
  Цими поняттями визначається обсяг правомочностей на землю (власність, 
володіння та користування), процес її використання. Земля як просторовий 
базис діяльності та об'єкт нерухомості характеризується соціальними та 
економічними параметрами. Найважливіші характеристики земельної ділянки - 
її розміри і місце розташування. Місце розташування ділянки характеризується 



її віддаленістю від основних інженерних комунікацій, територіальних центрів 
впливу, наявністю доріг та їх якістю. Правовий зміст землекористування 
перетворюється в економічні параметри. Залежно від обсягу прав на земельну 
ділянку - власність, користування, оренда - істотно розрізняються її цінність і 
вартість розміщених на ділянці споруд. 
  Стосовно об'єктів нерухомості методами землеустрою вирішуються такі 
завдання: 
- Розробка програм використання та охорони земель на основі містобудівних , 
екологічних та економічних характеристик території; 
- Формування земельних ділянок за єдиною державною системою та їх технічне 
оформлення; 
- Розробка проектів створення та впорядкування землекористування на 
території міста; 
- Встановлення меж земельних ділянок, відведення земельних ділянок в натурі, 
складання документів для оформлення прав на земельні ділянки; 
-  Закріплення і зміна на місцевості межі міста; 
- Проведення інвентаризації з виявленням невикористовуваних, нераціонально 
використовуваних, і земель, які  використовуються не за цільовим 
призначенням; 
-  Виконання земельно-оціночних робіт . 
    Земельним кодексом України визначено земельні відносини, як суспільні 
відносини щодо використання та розпорядженням землею. Земельні відносини 
являють собою соціально-економічні заходи, спрямовані на регулювання 
земельних відносин, раціональну організацію території адміністративно-
територіальних утворень, об'єктів господарювання у сфері земельно-правового 
регулювання . 
    Чинним законодавством під формуванням (утворенням) земельних ділянок 
розуміється, по суті, постановка таких ділянок на державний кадастровий облік. 
Саме кадастровий облік підтверджує існування певної земельної ділянки з 
характеристиками, що дозволяють визначити таку ділянку в якості 
індивідуально-визначеного об’єкта, необхідного для ведення фінансово- 
господарської діяльності підприємства, установи, організації, об'єкт 
нерухомості якого розташований на відповідній земельній ділянці. Згідно із 
земельним законодавством, утворення земельних ділянок відбувається при 
розділі, об'єднанні, перерозподілі земельних ділянок або виділенні часток із 
земельних ділянок, а також із земель, що перебувають у державній або 
комунальній власності. 
   Таким чином , утворення земельних ділянок можливо: 
• по-перше, шляхом утворення нових земельних ділянок із земель, що 
перебувають у державній або комунальній власності; 
• по-друге, шляхом перетворення (розділу, об'єднання, перерозподілу або 
виділу) вже існуючих (сформованих і поставлених на державний кадастровий 
облік) земельних ділянок. 
   Юридичні особи в процесі здійснення своєї господарської діяльності досить 
часто зустрічаються з необхідністю утворення (формування  відведення) 
земельних ділянок. У більшості випадків така необхідність пов'язана з 



оформленням прав на ділянки, у тому числі зайняті об'єктами нерухомості, що 
знаходяться у власності зазначених осіб. 
   Слід звернути увагу, що необхідність утворення (оформлення, відведення ) 
земельної ділянки, по-перше, може бути обумовлене цілями його подальшого 
надання для будівництва, або реконструкції існуючих об'єктів нерухомості, 
розташованих на конкретній земельній ділянці; по-друге, нерідкі випадки, коли 
земельна ділянка надавалася юридичній особі задовго до набрання чинності 
Земельного кодексу України, але до теперішнього моменту не була оформлена і 
поставлена на облік, тобто межі її не встановлені на місцевості, ділянці не 
присвоєний кадастровий номер. У зазначених осіб є документи про надання 
ділянки, як правило, на праві постійного (безстрокового) користування, але 
державний кадастровий облік ділянки не проведено. З метою оформлення прав 
на таку ділянку , необхідно утворити (сформувати ) таку ділянку шляхом 
відведення земельної ділянки, розробки землевпорядної документації та 
реєстрації її в системі державного земельного кадастру з подальшою видачею 
документа , що підтверджує право користування такою ділянкою конкретній 
особі , відповідно до чинного законодавства . 
 

РОЗДІЛ II 
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

   Доцільність розробки Програми зумовлена необхідністю проведення в місті 
Коростені державної реєстрації (оформлення) права користування земельними 
ділянками, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна комунальної 
власності бюджетних організацій, необхідної для раціонального використання 
земельних ділянок, ведення їх державного обліку, оформлення господарсько-
правових відносин, ведення фінансово-господарської діяльності юридичних 
осіб, розташованих у межах територіальної громади. 
   Необхідність розробки Програми зумовлена : 
- Регулюванням земельних відносин з метою забезпечення права на землю 
юридичних осіб територіальної громади міста; 
- Забезпеченням раціонального використання та охороною земель міста; 
- Забезпеченням рівності права користування на землю юридичних осіб 
територіальної громади згідно з чинним законодавством ; 
- Забезпечення гарантій прав на землю юридичних осіб, які здійснюють 
фінансово-господарську діяльність на використовуваній земельній ділянці. 
    Мета Програми полягає у проведенні в місті Коростені державної реєстрації 
(оформлення) права користування земельними ділянками, на яких розташовані 
об'єкти нерухомого майна комунальних підприємств(бюджетних організацій), 
необхідної для раціонального використання земельних ділянок, ведення їх 
державного обліку, оформлення господарсько-правових відносин, ведення 
фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, розташованих у межах 
територіальної громади . 
     
  Завданнями Програми є: 
- Забезпечення відомостей шляхом формування(збору) інформації про земельні 
ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна комунальних 



підприємств та установ(бюджетних), розташованих у межах територіальної 
громади, земельні ділянки яких не зареєстровані згідно чинного законодавства ; 
- Упорядкування реєстрації права користування земельних ділянок, на яких 
розташовані об'єкти комунальної власності територіальної громади міста, за 
єдиною державною системою та їх технічне оформлення згідно з чинним 
законодавством; 
- Створення  і упорядкування землекористування на території міста; 
-  Планування території на місцевому рівні. 

 
РОЗДІЛ III 

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
    Програма розрахована на 2015 – 2018 роки і має бути реалізована шляхом 
проведення основних заходів та робіт, передбачених у додатку до цієї 
Програми . 
    Для реалізації Програми об'єднуються зусилля органів місцевого 
самоврядування всіх рівнів, фінансового управління, управління 
Держземагенства у Коростенському районі, відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів,  відділу по управлінню та приватизації 
міської комунальної власності, відділу культури і туризму, відділу освіти,  КП 
“Водоканал”, КВГП, КП ”Теплозабезпечення”, КВЖРЕП-№1, №2, №3, №4, ПП 
“Коростенський житловий сервіс №5”, Коростенська центральна міська 
лікарня, виконавців послуг (за підсумками проведення конкурсу закупівлі 
послуг за державні кошти - визначити виконавця). 
     Для здійснення заходів Програми необхідні: 
- Збір інформації про земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого 
майна комунальних підприємств та установ(бюджетних), розташованих у 
межах територіальної громади, земельні ділянки яких не зареєстровані згідно 
чинного законодавства, формування переліку земельних ділянок; 
- Збір інформації містобудівного та земельного кадастрів територіальних 
органів виконавчої влади за відповідними земельними ділянками ; 
-Організація виконання послуг відповідними ліцензованими землевпорядними 
підприємствами з розробки та узгодження землевпорядної документації щодо 
відведення земельних ділянок за затвердженим переліком; 
- Підготовка проектів рішень про передачу відповідних земельних ділянок у 
користування юридичній особі ; 
- Організація реєстрації та видачі свідоцтв на право постійного користування 
земельних ділянок згідно із затвердженим переліком . 
   Організація заходів щодо реалізації Програми покладається на відділ 
архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконкому Коростенської 
міської ради. 
  Підприємства, установи та організації, управління Держземагенства у 
Коростенському районі, відділ по управлінню та приватизації міської 
комунальної власності, відділ культури і туризму, відділ освіти,  КП 
“Водоканал”, КВГП, КП ”Теплозабезпечення”, КВЖРЕП-№1, №2, №3, №4, ПП 
“Коростенський житловий сервіс №5”, Коростенська центральна міська 
лікарня, які є учасниками Програми відповідно до чинного законодавства 



України, в межах своєї компетенції забезпечують і виконують роботи з її 
реалізації. 
  Координатором з виконання заходів Програми є відділ архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів виконкому Коростенської міської ради, 
який, з урахуванням інформації, представленої співвиконавцями 
Програми(відділ по управлінню та приватизації міської комунальної власності, 
відділ культури і туризму, відділ освіти,  КП “Водоканал”, КВГП, КП 
”Теплозабезпечення”, КВЖРЕП-№1, №2, №3, №4, ПП “Коростенський 
житловий сервіс №5”, Коростенська центральна міська лікарня) до 10 числа 
місяця , наступного за звітним періодом готує і подає інформацію до 
Коростенської міської ради. 
   Програма реалізується протягом 2015 - 2018 років, відповідно до переліку 
об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади (Додаток 
№1) складеним на підставі листів: начальника відділу освіти, начальника 
відділу культури і туризму, начальника управління культури і туризму,  
начальника  КП “Водоканал”, начальника “КВГП”, начальника КП 
”Теплозабезпечення”, начальників КВЖРЕП-№1, №2, №3, №4, начальника ПП 
“Коростенський житловий сервіс №5”, головного лікаря  Коростенської 
центральної міської лікарні ( Додаток №2), згідно з термінами, визначеними 
Програмою . 
  У 2015 році передбачається оформлення правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки , на яких розташовані об'єкти нерухомості сфери освіти по 32 
об'єктам земельних відносин. 
   Крім того, передбачається оформлення правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки , на яких розташовані об'єкти нерухомості сфери культури по 
2 об'єктам земельних відносин. 
  У 2016 році передбачається оформлення правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки , на яких розташовані об'єкти нерухомості житлового та 
нежитлового фонду балансоутримувачами яких є КВЖРЕП-№1, №2, №3, №4, 
ПП “Коростенський житловий сервіс №5” по 622 об'єктам земельних відносин.  
  У 2017 році передбачається оформлення правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки , на яких розташовані об'єкти нерухомості 
балансоутримувачами яких є: 
     -    КП “Водоканал” по 53 об'єктам земельних відносин; 

- КП ”Теплозабезпечення” по 56 об'єктам земельних відносин; 
- Центральна міська лікарня по 2 об'єктам земельних відносин. 

  У 2018 році передбачається оформлення правовстановлюючих документів на 
земельні ділянки, балансоутримувачами яких є Комунальне виробничо-
господарське підприємство: 

- 3 об'єкти нерухомості; 
- 4 кладовища; 
- 1 міський парк; 
- 1 міський полігон; 
- 45 пам`ятників; 
-  1 меморіал (вул.І.Франка); 
- 138,7633 га – автомобільних доріг. 



 
РОЗДІЛ IV 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ. 
  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 
згідно з чинним законодавством. Заходи Програми реалізуються і фінансуються 
протягом всього встановленого періоду (2015 - 2018 роки) незалежно від 
встановлених термінів їх виконання. 
   Кошторис витрат фінансування Програми виконаний виходячи Збірника 
"Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг", затвердженого 
спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, 
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15.06.2001 
р. №97/298/124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 р. 
під № 579/5770, із змінами та доповненнями. 
   Орієнтовні витрати на реалізацію основних заходів Програми наведено у 
Додатку № 2 . 
 

4.1 . Порядок витрачання коштів. 
    Даний розділ визначає механізм використання коштів, виділених з міського 
бюджету м. Коростеня на виконання заходів, затверджених Програмою . 
    Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених 
міським бюджетом м. Коростеня. Головним розпорядником бюджетних коштів 
є фінансове управління Коростенської міської ради. Бюджетні кошти 
спрямовуються на заходи відповідно до Плану заходів щодо реалізації 
Програми (Додаток № 2 ) . 
   Бюджетні кошти використовуються головним розпорядником в межах 
відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням сесії про міський 
бюджет міста Коростеня на відповідний рік, з урахуванням необхідності 
виконання взятих на облік в органах Державної казначейської служби 
бюджетних зобов'язань минулих років. 
  Обсяг бюджетних коштів, виділених на реалізацію заходів Програми, 
визначається міською радою. 
  У разі зменшення бюджетних призначень головний розпорядник з метою 
недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року 
здійснює відповідні коригування сум витрат . 
 Фінансування робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється відповідно до 
чинного законодавства. Фінансування здійснюється згідно з кодами 
економічної класифікації згідно з діючою Інструкцією щодо застосування 
економічної класифікації видатків бюджету (Наказ Міністерства фінансів 
України від 12.03.2012 р. №333 "Про затвердження Інструкції щодо 
застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо 
застосування класифікації кредитування бюджету " ( Наказ №333 )). 
  Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 
установленому законом порядку головним розпорядником бюджетних коштів. 
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням 
положень бюджетного законодавства. 



  Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створених) оборотних і необоротних активах, а також відкриття 
рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської 
служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних 
коштів, здійснюється у порядку, встановленому в органах Державної 
казначейської службою . 
  Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль над їх цільовим та ефективним 
витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку. 
  Оплата здійснюється при наявності: рахунку, акта виконаних робіт 
(видаткових накладних ), підтвердження наявності виконаних робіт і послуг. 
  Реєстрація фінансових зобов'язань в Коростенському управлінні Державної 
казначейської служби України у Житомирській області здійснюється на 
підставі поданих документів з боку замовника, а саме: договору про надання 
робіт і послуг, кошторису витрачання бюджетних коштів, плану державних 
закупівель, підстав для фінансування (рішення міської ради, протоколів 
робочих груп і т.д. ). 
  Оформлення правовстановлюючих документів на землю здійснюється 
безпосередніми балансоутримувачами будинків та споруд комунальної 
власності , які підзвітні Коростенській міській раді . 

 
4.2 . Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 

  Координацію всього комплексу робіт за даною Програмою здійснює відділ 
архітектури, містобудування та земельних ресурсів Коростенської міської ради. 
  Порядок контролю та надання звітності визначається наданням інформації 
головним розпорядником коштів - фінансового управління Коростенської 
міської ради, кожне півріччя, до 15 числа місяця, наступного за звітним 
періодом , до Коростенської міської ради. 
  У ході виконання Програми відділ архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів Коростенської міської ради здійснюється аналіз стану її реалізації та 
ефективності здійснення заходів, надається відповідна звітність кожне півріччя 
до міської ради. 
  У разі необхідності, до Програми можуть вноситься відповідні зміни. 
Підготовка змін до Програми здійснюється розробником Програми - відділом 
архітектури, містобудування та земельних ресурсів Коростенської міської ради. 
Зміни до Програми, вносяться шляхом прийняття відповідних рішень 
Коростенською міською радою. Проект змін погоджується і затверджується 
відповідно до Порядку, затвердженого рішенням сесії міської ради.  
 

РОЗДІЛ  V 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

   Чинним законодавством України під формуванням земельних ділянок 
розуміється, по суті, постановка таких ділянок на державний кадастровий облік. 
Саме кадастровий облік підтверджує існування певної земельної ділянки з 
характеристиками, що дозволяють визначити таку ділянку в якості 
індивідуально-визначеної речі - об'єкта нерухомості. 



   Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу: 
- Забезпечити перерозподіл земельного фонду між галузями економіки для 
використання в складі різних категорій земель; 
- Сприяти контролю за цільовим використанням земель територіальної громади 
; 
- Забезпечення єдиної державної політики у плануванні та організації 
раціонального використання та охорони земель усіх категорій незалежно від 
форм власності; 
- Забезпечення надійного функціонування різних виробництв шляхом 
створення для них необхідних умов використання земельних ресурсів міста ; 
- Формування  земельних ділянок в єдиній державній системі та їх технічне 
оформлення (реєстрація права землекористування земельних ділянок , на яких 
розташовані об'єкти нерухомості комунальної форми власності бюджетних 
організацій міста Коростеня); 
- Підготовка та видача  документів, що засвідчують право на землю. 
Реалізація заходів передбачених Програмою, забезпечить істотне підвищення 
ефективності регулювання земельних відносин у місті Коростені, завершить 
здійснення важливих заходів та завдань, необхідних для подальшого розвитку 
земельних відносин, гарантованого права на землю територіальної громади 
міста Коростеня. 
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