
Додатокдо проєкту рішення виконавчогокомітету Менської міської ради23 листопада 2021 року№

ПРОГРАМАЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ЩОНАДХОДЯТЬ У ПОРЯДКУ ВІДШКОДУВАННЯВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НАТЕРИТОРІЇ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИНА 2022-2025 РОКИ

Мена 2022



2 продовження додатка
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва

Програма цільового використаннякоштів, що надходять у порядкувідшкодування втратсільськогосподарського ілісогосподарського виробництва натериторії Менської міськоїтериторіальної громади на 2022-2025 роки (далі Програма)

2. Підстава для розроблення

Ст.ст. 207-209 Земельного КодексуУкраїни, Бюджетний кодексУкраїни, постанова КабінетуМіністрів України від 17.11.1997року № 1279 «Про розміри таПорядок визначення втратсільськогосподарського ілісогосподарського виробництва,які підлягають відшкодуванню»

3. Основні цілі Програми

Головною метою програми єзабезпечення використання коштів,які надходять у порядкувідшкодування втратсільськогосподарського ілісогосподарського виробництва,виключно на потреби визначеніст.209 Земельного КодексуУкраїни, а саме на освоєння земельдля сільськогосподарських ілісогосподарських потреб,поліпшення відповідних угідь,охорону земель, відповідно дорозроблених програм та проектівземлеустрою, а також, напроведення інвентаризації земель.
4. Ініціатор розроблення Програми

Відділ земельних відносин,агропромислового комплексу таекології Менської міської ради

5. Розробник Програми Відділ земельних відносин,агропромислового комплексу таекології Менської міської ради
6. Співрозробники Програми -

7. Відповідальний виконавець Програми Відділ земельних відносин,агропромислового комплексу таекології Менської міської ради
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8. Учасники Програми Менська міська рада, засобимасової інформації
9. Термін реалізації 2022-2025 роки
10. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участьу виконанні Програми (для комплекснихПрограм)

Менської міської територіальноїгромади

11. Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації Програми, всього 5 000 000 грн
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І. Загальні положенняПрограму цільового використання коштів, що надходять у порядкувідшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництвана 2022-2025 роки, розроблено відповідно до вимог ст.ст. 207-209 ЗемельногоКодексу України, Бюджетного кодексу України та з врахуванням постановиКабінетуМіністрів України від 17.11.1997 року№ 1279 «Про розміри та Порядоквизначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, якіпідлягають відшкодуванню». ІІ. Мета програмиГоловною метою програми (в разі надходження коштів від втратсільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) є виконання ст. 209Земельного Кодексу України, а також освоєння земель длясільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповіднихугідь, охорону земель, їх інвентаризацію та збереження екологічного балансутериторії. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.ІІІ. Механізми забезпечення виконання Програми1. Нормативно-правове забезпеченняПрограмиДля забезпечення реалізації Програми приймаються відповідні рішенняМенською міською радою, з питань схвалення Програми на рівні Менськоїміської територіальної громади; забезпечення щорічних видатків місцевогобюджету на виконання заходів програми; координації та контролю завиконанням заходів програми тощо.Програму цільового використання коштів, що надходять у порядкувідшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,на 2022-2025 роки, розроблено відповідно до вимог ст.ст. 207-209 ЗемельногоКодексу України, Бюджетного кодексу України та з врахуванням постановиКабінетуМіністрів України від 17.11.1997 року№ 1279 «Про розміри та Порядоквизначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, якіпідлягають відшкодуванню»2. Фінансове забезпеченняПрограмиПрограма фінансується в межах надходження коштів, перерахованих впорядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарськоговиробництва за окремим кошторисом.Витрачання коштів на інші цілі забороняється.Основні заходи передбачені Програмою та обсяги фінансування наведені вдодатку 1 та 2 (додатки додаються).3. Основні напрямки цільового використання коштів, що надходять упорядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарськоговиробництваФінансування ґрунтозахисних заходів відповідно до діючого законодавстваздійснюється за рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втратсільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до місцевогобюджету.
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Основними напрямками цільового використання коштів, що надходять упорядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарськоговиробництва є:1. Освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарськихпотреб, поліпшення відповідних угідь.Роботи можуть включати:а) освоєння боліт, мілководь, водоймищ, чагарників, лісів, кам'янистихмісць, солонців і солончаків, ділянок, що вивільняються з-під господарськихдворів, садиб тощо, та інших непродуктивних земель у сільськогосподарськіугіддя або для створення лісових насаджень; розчистка земельних діляноксільськогосподарського призначення від самосійної дерев’яної рослинності тапорослі з метою приведення цих ділянок у стан, придатний для використання їхза цільовим призначенням.б) засипка та виположування ярів, освоєння селевих земель під багаторічнінасадження та кормові угіддя, будівництво комплексу гідротехнічних споруддля захисту земель від ерозії, підтоплення, зсувів тощо та під'їзних схилів доземельних ділянок, що освоюються;в) хімічна меліорація, залуження багаторічними травами еродованої тазабрудненої шкідливими речовинами ріллі, посів сільгоспкультур на ділянкахбіологічної рекультивації земель, проведення інших робіт з освоєння новихземель і підвищення їх родючості;г) будівництво і реконструкція зрошувальних систем з джереламизрошення, осушувальних систем, захист сільгоспугідь і лісових насаджень відпідтоплення і висушення, розкорчовка списаних лісових і багаторічних плодовихнасаджень;д) проведення топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та іншихобстежень і розвідок, а також проектних робіт, пов'язаних з освоєнням новихземель та підвищенням їх родючості або поліпшенням наявних земель, розробкапроектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією території,регіональних програм і схем з охорони земель.2. Охорона земель відповідно до розроблених програм та проектівземлеустрою.Роботи з охорони земель включають протиерозійне будівництво,протизсувні роботи, корчування лісосмуг, рекультивація порушених земель.3. Проведення інвентаризації земель.Оформлення земельних ділянок під сміттєзвалищами, кладовищами,об’єктами природо-заповідного фонду, громадськими пасовищами, земельсільськогосподарського призначення тощо.4. Проведення нормативної грошової оцінки землі.Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельу межах населених пунктів.Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінкиземельних ділянок несільськогосподарського призначення, розташованих замежами населених пунктів.
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Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінкиземельних ділянок сільськогосподарського призначення.

ІV. Очікувані результати виконання ПрограмиВиконання цієї Програми дасть можливість використати кошти напроведення робіт, визначених розділом III цієї Програми. У випадку виконаннязаходів, передбачених Програмою, покращиться стан сільськогосподарськихугідь та охорона земель.Хід виконання заходів Програми та ефективність її реалізації здійснюєМенська міська рада.
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Додаток 1до Програми цільового використання коштів, щонадходять у порядку відшкодування втратсільськогосподарського і лісогосподарськоговиробництва на території Менської міськоїтериторіальної громади на 2022-2025 роки
Заходи та обсяги фінансування передбачені Програмоюцільового використання коштів, що надходять у порядкувідшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на території Менської міськоїтериторіальної громади на 2022-2025 рокип/п Заходи Опис 2022 р.,тис. грн 2023 р.,тис. грн 2024 р.,тис. грн 2025 р.,тис. грн

1
Освоєння земель длясільськогосподарських ілісогосподарських потреб,поліпшення відповідних угідь

освоєння непродуктивних земель усільськогосподарські угіддя або длястворення лісових насаджень, розчистказемельних ділянок сільськогосподарськогопризначення від самосійної дерев’яноїрослинності та порослі з метою приведенняцих ділянок у стан, придатний длявикористання їх за цільовим призначенням

80 80 75 55

засипка та виположування ярів, освоєнняселевих земель під багаторічні насадження такормові угіддя, будівництво комплексугідротехнічних споруд для захисту земель відерозії, підтоплення, зсувів тощо та під'їзнихсхилів до земельних ділянок, що освоюються

80 80 55 45
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хімічна меліорація, залуження багаторічнимитравами еродованої та забрудненоїшкідливими речовинами ріллі, посівсільгоспкультур на ділянках біологічноїрекультивації земель, проведення інших робітз освоєння нових земель і підвищення їхродючості

100 80 60 45

будівництво і реконструкція зрошувальнихсистем з джерелами зрошення, осушувальнихсистем, захист сільгоспугідь і лісовихнасаджень від підтоплення і висушення,розкорчовка списаних лісових і багаторічнихплодових насаджень
200 150 100 70

проведення топографо-геодезичних,ґрунтових, геоботанічних та інших обстеженьі розвідок, а також проектних робіт,пов'язаних з освоєнням нових земель тапідвищенням їх родючості або поліпшеннямнаявних земель, розробка проектівземлеустрою з контурно-меліоративноюорганізацією території, регіональних програмі схем з охорони земель

200 150 100 100

2 Охорона земель відповідно дорозроблених програм та проектівземлеустрою
протиерозійне будівництво, протизсувніроботи, корчування лісосмуг, рекультиваціяпорушених земель 150 150 100 100

3 Проведення інвентаризації земель розробка документації із землеустрою щодопроведення інвентаризації земель навиконання прийнятих рішень сесії Менськоїміської ради, оформлення земельних ділянокпід сміттєзвалищами, кладовищами,об’єктами природо заповідного фонду,громадськими пасовищами (згідно додатку 2)

1210 670 440 175

4 Проведення нормативної грошовоїоцінки землі виготовлення технічної документації знормативної грошової оцінки земель у межах 100 0 0 0
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населених пунктів, земельних ділянокнесільськогосподарського призначення,розташованих за межами населених пунктів,земельних ділянок сільськогосподарськогопризначення

Всього 5 000 000 грн : - 2120 1360 930 590
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Додаток 2до Програма цільового використання коштів, щонадходять у порядку відшкодування втратсільськогосподарського і лісогосподарськоговиробництва на території Менської міськоїтериторіальної громади на 2022-2025 роки

Проведення першочергових заходів з використання коштів повідшкодуванню втрат сільськогосподарського та лісогосподарськоговиробництва на 2022-2025 роки
ПРОЕКТИ№ Заходи га 2022р. 2023 р. 2024р. 2025р.тис. грн тис.грн тис. грн тис. грн

1 Оформленнясміттєзвалищ 5 30 60 30 30
1.1 с. Синявка 1 30 - - -1.2 с. Семенівка 1 - 30 - -1.3 с. Макошине 1 - - 30 -1.4 с. Осьмаки 1 - 30 - -1.5 с. Вільне 1 - - - 302 Кладовища 7 120 40 - -2.1 с. Ліски 1 40 - - -2.2 с. Дягова 1 - 40 - -2.3 м. Мена 5 80 - - -3 Гідрологічнізаказники 838,2 560 352,5 247,5 1453.1 Блистівське 400 200 300 - -3.2 Киселівське 162 75 - - 703.3 Конохове 54 25 - 25 -3.4 Круча 117 32,5 32,5 32,5 303.5 Кут 77,2 20 20 20 203.6 Озеро «Тихе» 6 20 - 20 -3.7 Озеро «Гайтан» 5 40 - - -3.8 Біологічний заказникурочище «Лош» 5 40 - - -3.9 Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва«Столенський парк» 12 107,5 - 150 25
4 Замовлення проектівна виділенняводоохоронних зоннавколо воднихоб’єктів Менськоїміськоїтериторіальноїгромади

50 227,5 - 162,5 -

5 Замовлення проектівз метою оформленнягромадських пасовищ 10 20 - - -
6 Замовлення проектів 500 252 217,5 - -
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щодо проведенняінвентаризації земельВСЬОГО – 2 495 тис. грн 1410,2 1210 670 440 175


