УКРАЇНА
Івано-Франківська область
Тлумацька районна рада
VІ демократичне скликання
(шоста сесія)

РІШЕННЯ
Від 23 червня 2011 р. № 085-06/11
м.Тлумач

Про затвердження переліку заходів
та
програм,
що
будуть
фінансуватися з нерозподіленого
залишку коштів, отриманих від
втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва у
2011 році

З метою фінансування заходів із земельної реформи, землеустрою та охорони
земель та відповідно до рішень Тлумацької районної ради №283-19/09 від 02.04.2009
року "Про затвердження заходів земельної реформи на 2009-2012 роки", №388-27/10
від 20.08.2010 року "Про затвердження програми поліпшення родючості
сільськогосподарських угідь Тлумацького району на 2010-2015 роки", керуючись ст.
209 Земельного кодексу України, районна рада
вирішила:
1. Затвердити перелік заходів, що будуть фінансуватися з нерозподіленого
залишку коштів, отриманих від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва у 2011 році (додається).
2. Затвердити Програму проведення топографо-геодезичних робіт для
розробки схеми землеустрою використання та охорони земель на території
Тлумацької міської ради за рахунок коштів, що знаходяться на спеціальному
рахунку в районному бюджеті від втрат сільськогосподарського виробництва, що
додається.
3. Затвердити Програму розробки та реалізації проекту землеустрою
покращення кормових угідь на території сільських рад Тлумацького району, що
додається.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної
ради В. Габурака.
Голова
районної ради

М.Вишневський

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від «23» червня 2011 р.
№085-06/11

Перелік
заходів, що будуть фінансуватися з нерозподіленого
залишку коштів, отриманих від втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва у 2011 році.
№
п/п

Назва заходу

Вартість,
тис. грн.

Термін
виконання

Розпорядник
коштів

1

2

3

4

5

1

Поліпшення родючості
сільськогосподарських угідь на
території Олешівської
сільської ради ПАФ
«Буківнянській»
Проведення топографогеодезичних робіт для
розробки схеми землеустрою
використання та охорони
земель на території Тлумацької
міської ради
Розробка та реалізація проекту
покращення кормових угідь на
території сільських рад
Тлумацького району
Всього

30,0

протягом
року

Управління
АПК РДА

269,5

протягом
року

Тлумацька
міська рада

85,0

протягом
року

Органи
місцевого
самоврядуван
ня району

2

3

384,5

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 23 червня 2011 р.
№085-06/11

Реалізація програми
поліпшення родючості сільськогосподарських угідь Тлумацького району
Івано-Франківської області на 2010 -2015 роки

№п/п Зміст заходу
1.

Щорічне проведення
розкислення (вапнування)
кислих грунтів

Обсяги
фінансування
(грн)
30000

Термін
виконання
2011р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від «23» червня 2011 р.
№085-06/11

Програма
проведення топографо-геодезичних робіт для розробки схеми землеустрою
використання та охорони земель на території Тлумацької міської ради.
Мета програми.
Метою є проведення топографо-геодезичних робіт з метою розробки схеми
землеустрою використання та охорони земель на території Тлумацької міської ради
Тлумацького району.
Цілі програми.
Основною ціллю програми є проведення топографо-геодезичних робіт, яке дасть
можливість створити і своєчасно поновити планово-картографічну основу території
Тлумацької міської ради, визначити перспективу щодо використання та охорони земель,
підготувати обґрунтовані пропозиції у галузі земельних відносин, організації
раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням
потреби сільського господарства, розвитку населеного пункту, території рекреаційного
призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
Напрямки реалізації мети і цілей програми.
Для реалізації програми передбачається провести ряд заходів:
- прийняття рішення сесією міської ради щодо надання дозволу на проведення
топографо-геодезичних робіт з метою розробки схеми землеустрою використання та
охорони земель населеного пункту та розпорядження райдержадміністрації щодо
проведення таких робіт за межами населеного пункту;
- укладення договору з проектною організацією на проведення топографогеодезичних робіт;
- збір та надання проектній організації вихідних даних необхідних для проведення
робіт;
- проведення топографо-геодезичних робіт проектною організацією;
- складання технічного звіту за результатами робіт.
Ефективність програми.
Реалізація цієї програми дасть змогу оновити планово-картографічну основу
території Тлумацької міської ради, зібрати повну інформацію про існуючий стан
використання земель та підготувати пропозиції щодо заходів з охорони та використання
земель на перспективу в рамках подальшої розробки схеми землеустрою використання та
охорони земель. А це в свою чергу забезпечить не менше ніж на 10-15 років формування
раціональної
системи
землеволодіння
та
землекористування,
удосконалення
співвідношення і розміщення категорій земель та угідь, систему заходів по збереженню і
поліпшенню природних ландшафтів. На підставі закладених у схемі захисту планувальних
і проектних рішень розроблятиметься інша планувальна документація, проекти та робочі
проекти із землеустрою та охорони земель. Це забезпечить системність та ефективність у
підходах до охорони земель, зміни їх цільового призначення, розвитку і забудови
територій.
Фінансування програми здійснювати через Тлумацьку міську раду за рахунок коштів
районного бюджету від втрат сільськогосподарського виробництва.

Додаток до Програми
Реалізація програми
проведення топографо-геодезичних робіт для розробки схеми землеустрою
використання та охорони земель на території Тлумацької міської ради
№
п/п

Зміст заходу

1.

Проведення
топографогеодезичних робіт для розробки
схеми
землеустрою
використання та охорони земель
Тлумацької міської ради

Обсяги
фінансування,
тис.грн.
269,5

Термін
виконання
Протягом року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від «23» червня 2011 р.
№085-06/11

Програма
Розробки та реалізації проекту землеустрою покращення кормових угідь на
території сільських рад Тлумацького району.
Мета програми.
Метою є розробка проекту землеустрою покращення кормових угідь та його
реалізація на території сільських рад Тлумацького району.
Цілі програми.
Основною ціллю програми є розробка проекту землеустрою, визначення
заходів, які необхідно провести для покращення кормових угідь та виконання цих
заходів. Це дасть змогу покращити кормові угіддя, підвищити продуктивність
громадських пасовищ, що в свою чергу підвищить продуктивність ВРХ громадян.
Напрямки реалізації мети і цілей програми.
Для реалізації програми передбачається провести ряд заходів:
- укладення договору з виконавцем на здійснення заходів покращення кормових
угідь;
- виконання робіт з покращення кормових угідь;
- боротьба з шкідливою та небезпечною рослинністю.
Ефективність програми.
Реалізація цієї програми дасть змогу покращити громадські пасовища на
території сільських рад Тлумацького району. Це в свою чергу підвищить їх
продуктивність, дасть змогу підвищити продуктивність ВРХ громадян, збільшити
кількість поголів'я худоби, що може випасатися на громадських пасовищах.
Фінансування програми здійснювати через органи місцевого самоврядування
району за рахунок коштів районного бюджету від втрат сільськогосподарського
виробництва.

Додаток до Програми

Реалізація програми
розробки та реалізації проекту землеустрою покращення кормових
угідь на території сільських рад Тлумацького району.
№
п/п

Назва сільської ради

1. Тлумацька м/р
2. Обертинська сел./р.
3. Бортниківська с/р.
4. Братишівська с/р.
5. Будзинська с/р.
6. Вікнянська с/р.
7. Гарасимівська с/р.
8. Гостівська с/р.
9. Гринівецька с/р.
10. Грушківська с/р.
11. Делівська с/р.
12. Долинська с/р.
13. Живачівська с/р.
14. Жуківська с/р.
15. Ісаківська с/р.
16. Колінцівська с/р.
17. Кутищенська с/р.
18. Надорожнянська с/р.
19. Нижнівська с/р.
20. Озерянська с/р.
21. Олешанська с/р.
22. Олешівська с/р.
23. Остринська с/р.
24. Палагицька с/р.
25. Петрилівська с/р.
26. Петрівська с/р.
27. Підвербцівська с/р.
28. Прибилівська с/р.
29. Тарасівська с/р.
30. Яківська с/р.
ВСЬОГО:

Обсяг
фінансування, тис.
грн
3,5
3,5
2,5
2,5
2,5
3,5
2,5
2,5
2,5
3,5
2,5
2,5
3,0
3,0
2,5
2,5
3,0
2,5
3,0
3,0
3,0
3,5
2,5
3,0
3,5
2,5
3,0
2,5
2,5
2,5
85,0

Зміст заходу.

Термін
виконання

Розпорядник
коштів

Боротьба з
шкідливою та
небезпечною
рослинністю

протягом
року

Органи
місцевого
самоврядування
району

