
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « » квітня 2019 року № ПРОЕКТ

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
«Розвиток земельних відносин та 
раціональне використання 
земельних ресурсів на території 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 
2017-2018 рр» за 2018 рік.

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради 
№792 від 12.04.2017 року , заслухавши звіт про виконання Програми « 
Розвиток земельних ресурсів на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки» за 2018 рік, керуючись ст.26, 27 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Розвиток земельних відносин 
та раціональне використання земельних ресурсів на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 рр. за 2018 рік 
згідно з додатком 1 до рішення.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Чубик А. В.



Додаток 1 
до рішення

Почаївської міської ради №__
Від« » квітня 2019 року

Інформація
про стан виконання ц іл ьов о ї програми за 2018 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми: Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми: Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена: «Розвиток земельних відносин та раціональне використання земельних ресурсів на
території Почаївської міської об’єднаної території громади на 2017-2018 роки.

№ Зміст заходу Передбачено фінансування на 2018 Профінансовано за звітній Здійснені заходи
п/п рік, 157,667 тис.грн. період, 148,913 тис.грн.
1. Встановлення (відновлення) меж с. Старий 

Тараж та Комарин, м. Почаїв
Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;

100,00 Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;

100,00 Виготовлено та 
затверджено проекти із 
землеустрою щодо зміни 
меж сіл Старий Тараж та 
Комарин

- кошти міського - кошти міського
бюджету; 100,00 бюджету; 99,095
- інші джерела 
фінансування

- інші джерела 
фінансування

Виготовлення документацій із землеустрою Всього з них: 14,907 Всього з них: 14,893 Виготовлено технічні
на земельні ділянки під комунальними 
закладами та установами -кошти міського 

бюджету 14,907
-кошти міського 
бюджету 14,893

документації із землеустрою 
щодо встановлення 
(відновлення) меж 
наступних земельних 
ділянок: ДНЗ м. Почаїв, 
загалноосвітня ЗОНІ І-

2

ступеня., міський стадіон.



Інвентаризація земель Всього з них: 42,760

-кошти міського 42,760
бюджету

Замовник програми 

Керівник програми
(ПІБ)

Секретар міської ради
(ПІБ)



Всього з них:

-кошти міського 
бюджету

(Підпис)

34.02

34.02

Здійснено інвентаризацію 
так их земельних ділянок: 
Почаївська ЗОШ і-ІІІ ст. 
Кладовище м. Почаїв; 
Почаївського міського 
будинку культури; 
Почаївського історико- 
художнього музею; 
Кладовище с. Затишшя;

(Підпис)
В. Я. У Йван


