5.7. Розвиток земельних відносин
На 2014 рік заплановано виконання десяти заходів щодо розвитку та
вдосконалення земельних відносин.
Протягом звітного року в рамках запланованих заходів проінвентаризовано землі
несільськогосподарського призначення, надані в користування громадянам та юридичним
особам, загальною площею 476,49 га, ведеться виконання робіт з інвентаризації земель
сел.Ашуркове,
с.Семенівка та Біленьківської,
Красноторської,
Шабельківської,
Ясногорівської селищних рад. Вартість робіт, згідно укладених договорів, становить 729,57
тис.грн. Станом на 01.01.2015 профінансовано 103,2 тис.грн.
За 2014 рік погашено кредиторську заборгованість за 2013 рік у сумі 343,69
тис.грн. за роботи з інвентаризації земель м.Краматорська.
Інші заходи не виконувались в зв'язку з відсутністю фінансування.

5.7. Розвиток земельних відносин
Витрати на реалізацію за 9 місяців 2014 року, тис.грн.
у тому числі за рахунок коштів:
Зміст заходу

1

1.Ведення державного
земельного кадастру.

2.Складання проектів
землеустрою, що
забезпечують
еколого-економічне
обгрунтування

Термін
виконання

2

2014

2014

Виконавець

3

Управління
Держземагенства
у
м.Краматорську
Донецької
області, ДП
"Центр
державного
земельного
кадастру"

Розробники
документації із
землеустрою

Всього

4

Фактичний результат
державний обласний місцевий
бюджет

бюджет

бюджет

кошти
підпри
ємств

5

6

7

8

65,0 /
11,57

39,0 / -

39,0 / -

інші
джерела
9

10

65,0 /
11,57

Забезпечення необхідною
інформацією про земельні
ділянки органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування, зацікавлених
підприємств, установ і
організацій, громадян з метою
регулювання земельних
відносин, раціонального
використання та охорони
земель, наповнення бази
Державного земельного
кадастру.

-

сівозмін та
впорядкування угідь.

3.Встановлення і
зміна меж
адміністративнотериторіальних
одиниць.

4.Проведення
інвентаризації земель
державної та
комунальної
власності:
сільськогосподарсько

2014

2014

Управління
Держземагенства
у
м.Краматорську
Донецької
100,0 / області,
розробники
документації із
землеустрою

Органи
виконавчої
влади та органи
місцевого
самоврядування,
організації, які

1100,0 /
446,89

100,0 / -

1100,0 /
446,89

-

100,0 / -

Можливість визначення
оптимальноїціни земельних
ділянок, забезпечення
прозорості та запобігання
корупційним діянням в області
ринку земель.

го призначення;
несільськогосподарсь
кого призначення, в
тому числі під
об'єктами спільної
власності і
територіальних
громад сіл, селищ,
міст, які знаходяться
в управлінні обласної
ради;
під полезахисними
смугами та іншими
захисними
насадженнями.

5.Підготовка,
організація та
проведення
земельних торгів у
формі аукціону.

6.Розроблення
проектів землеустрою
з організації та
встановлення меж
територій природно-

мають
відповідну
ліцензію

2014

2014

Органи
місцевого
самоврядування,
розробники
документації із
землеустрою

Органи
місцевого
самоврядування,
розробники
документації із

39,0 / -

39,0 / -

-

48,0 / -

48,0 / -

-

заповідного фонду та
іншого
природоохоронного
призначення;
оздоровчого
призначення;
рекреаційного
призначення;
історико-культурного
призначення.
7.Оформлення
правовстановлюючих
документів на
земельні ділянки
територіальних
органів Міноборони,
МВС, МНС,
Держдепартаменту
України з питань
виконання покарань.
8.Оформлення
правовстановлюючих
документів на
земельні ділянки, в
тому числі під
кладовища, полігони
твердих побутових
відходів, закладів
освіти та інших
об'єктів державної та
комунальної
власності.

землеустрою

2014

Квартирно експлуатаційний
відділ міста
Луганськ;
організації, які
мають
відповідну
ліцензію

50,0 /-

50,0 / -

-

2014

Управління
житлового та
комунального
господарства,
розробники
документації із
землеустрою

40,0 /-

40,0 / -

-

9.Передача земельних
ділянок у власність
громадян.

10.Здійснення
рекультивації
порушених земель.

Усього 10 заходів:

2014

Розробники
документації із
землеустрою

250,0 /
6,18

2014

Підприємства та
організації, які
мають
відповідний
досвід

1000,0
/-

2731,0 /
464,64

250,0 /
6,18

1000,0
/-

1227,0 /
446,89

1089,0
/-

Набуття громадянами права на
землю шляхом передачі
земельних ділянок у власність.

-

415,0 /
17,75

