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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
двадцять дев’ята сесія

РІШЕННЯ 
    
22.11.2013

№  6

 
Про Програму з проведення робіт зі встановлення (зміни) меж Чернігівського району на 2013-2014 роки


	Відповідно до п. 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», з метою раціонального використання земельних ресурсів та з метою встановлення меж Чернігівського району, розглянувши клопотання Чернігівської районної державної адміністрації про затвердження Програми з проведення робіт зі встановлення (зміни) меж Чернігівського району на 2013-2014 роки, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Програму з проведення робіт зі встановлення (зміни) меж Чернігівського району на 2013-2014 роки (далі – Програма), що додається.

2.    Районній державній адміністрації:
2.1. вжити заходів щодо виконання цієї Програми;
2.2  передбачити кошти на заходи, спрямовані на реалізацію Програми при формуванні районного бюджету виходячи із фінансових можливостей бюджету на відповідний бюджетний період;
2.3.  щороку до 15 січня, що настає за звітним періодом, інформувати про хід реалізації Програми Чернігівську районну раду Запорізької області.

3.  Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і водних та земельних відносин.


Голова ради
О.П.Романчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
22.11.2013             № 6
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Мета Програми

	Метою Програми з проведення робіт зі встановлення (зміни) меж  Чернігівського району на 2013-2014 роки є розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж. Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до державного земельного кадастру.

Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

	Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
	Чернігівський район складається з 11 сільських та 1 селищної ради. Але до теперішнього часу межі Чернігівського району не встановлювалися.

Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми

	З прийняттям Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст, районів" було визначено порядок встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних утворень. Згідно з внесеними змінами для встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж відповідних адміністративно-територіальних утворень.
	Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації.
	Рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних утворень є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни). Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць складається у паперовій та електронній (цифровій) формах.
	Відомості  про встановлення  (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру. Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у витязі з державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній раді.

Строки та етапи виконання Програми

	Початок: 2013 рік, закінчення: 2014 рік.
	Етапи виконання:  щороку з 2013 по 2014 роки.

Перелік заходів і завдань Програми

	Основним заходом Програми є розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Чернігівського району.

Ресурсне забезпечення Програми

На виконання заходів Програми залучаються кошти відповідного районного бюджету в обсязі 373,3 тис. грн. Розподіл асигнувань по сільським та селищній радам приведений у додатку 1.
	Вартість проектів землеустрою щодо встановлення  (зміни) меж району  буде визначатись за кошторисами згідно зі Збірником укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи, затвердженого наказом міністерства екології та природних ресурсів України від 19 лютого 2003 року № 29/м, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України, з урахуванням площі земель та категорії складності.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

	 Контроль за виконанням Програми здійснює постійно діюча комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і водних та земельних відносин.
Очікувані кінцеві результати  виконання Програми

	Розроблений проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району нададуть можливість прийняти відповідне рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації.
	 Відомості про встановлення (зміну) меж  адміністративно-територіальних одиниць будуть внесені до Державного земельного кадастру.
Характеристика програми

	Назва: Програма з проведення робіт зі встановлення (зміни) меж  Чернігівського району на 2013-2014 роки.

Підстава для розроблення: Конституція України (ст.ст. 14,133), Земельний Кодекс України (ст.ст. 6,8,10,80,173,181,183,184), Закон України "про землеустрій".
Ініціатор-головний замовник: управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.
Розробник: відділ Держземагентства у Токмацькому районі Запорізької області.
Мета: розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж Чернігівського району.
Початок і закінчення: 2013-2014 роки.
Етапи виконання: 2 етапи.
Загальні обсяги фінансування 373,3 тис. грн., у т.ч. місцеві бюджети – 373,3 тис. грн. 
      9. Очікувані результати виконання. Розроблений проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж Чернігівського району надасть можливість прийняти відповідне рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації. 
	Відомості про встановлення (зміну) меж Чернігівського району будуть внесені до Державного земельного кадастру.

10. Контроль за виконанням здійснює управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. Інформацію про стан та результати виконання Програми надавати першому заступнику райдержадміністрації та  постійно діючій комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і водних та земельних відносин.










Додаток
до рішення районної ради
22.11.2013             № 6



з/п
Назва сільської (селищної) ради
Необхідні обсяги фінансування на 2013-2014рр., грн.


2013 рік
2014 рік
1
Чернігівська селищна рада
0
32300,00
2
Новополтавська сільська рада
0
31100,00
3
Богданівська сільська рада
0
30500,00
4
Верхньотокмацька сільська рада
0
31100,00
5
Владівська сільська рада
0
30800,00
6
Новоказанкуватська сільська рада
0
31650,00
7
Новомихайлівська сільська рада
0
32200,00
8
Обіточненська сільська рада
0
30300,00
9
Панфілівська сільська рада
0
30350,00
10
Просторівська сільська рада
0
30350,00
11
Стульневська сільська рада
0
32350,00
12
Широкоярська сільська рада
0
30300,00



