
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

10 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

18 серпня 2022 року                           № ___-10-VIIІ 

с. Петропавлівська Борщагівка 
 

Про внесення змін  до Програми 

«Здійснення заходів із землеустрою 

на території Борщагівської 

сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської 

області на 2022 рік», затвердженої 

рішенням Борщагівської сільської 

ради           №17-8-VIII від 24 грудня 

2021 року 

Відповідно до наданих пропозицій, керуючись статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,- 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Внести  зміни   до  Програми «Здійснення заходів із землеустрою на 

території Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2022 рік» затвердженої рішенням Борщагівської сільської 

ради №17-8-VIII від 24 грудня 2021 року, а саме: 

 - додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми здійснення 

заходів із  землеустрою на території  Борщагівської  сільської територіальної 

громади Бутанського району Київської області на 2022 рік» та додаток 2 до 

Програми «Напрямки діяльності та заходи Програми здійснення заходів  із 

землеустрою на території Борщагівської сільської територіальної громади 

Бучанського району Київської області на 2022 рік викласти в новій редакції 

(додаються). 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та капітального будівництва.   

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 

 



Додаток  

до рішення Борщагівської сільської ради 

Бучанського  району Київської області 

від 18 серпня 2022 року № ______-10-VIII 

 

Додаток 1 

до Програми здійснення заходів із  

землеустрою на території  Борщагівської  

сільської територіальної громади 

Бутанського району Київської області на 

2022 рік 

 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми здійснення заходів із  землеустрою на території  

Борщагівської  сільської територіальної громади Бутанського району 

Київської області на 2022 рік 

 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

 

2022 р 

Загальний  

фонд  

2022 р  

Спеціальний 

фонд  

Всього 

Сільський бюджет  500,0 2 200,0 

 

2 700,0 

РАЗОМ 500,0 2 200,0 

 

2 700,0 

 

  

 

 

Сільський голова                                                                     Олесь КУДРИК 



   

Додаток  

до рішення Борщагівської сільської ради 

Бучанського  району Київської області 

від 18 серпня 2022 року № ____-10-VIII 

 

Додаток 2 

до Програми здійснення заходів із  

землеустрою на території  Борщагівської  

сільської територіальної громади 

Бутанського району Київської області на 

2022 рік 

 

Напрямки діяльності та заходи 

Програми здійснення заходів  із землеустрою 

на території Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району  

Київської області на 2022 рік 
 

№ 

п

/

п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні  

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1 Здійснення 

землеустрою 

на території 

Борщагівської 

сільської ради на 

2022 рік 

 

 

Розробка технічної 

документації із землеустрою 

щодо інвентаризації 

земельної ділянки 

(загальний фонд) 

2022 рік Борщагівська 

сільська рада 

Сільський  

бюджет 

500,0 Приведення 

землевпорядної 

документації у 

відповідність до 

вимог чинного 

законодавства 



   
2 Топографо – геодезичні 

роботи зі складання 

топографо – геодезичного 

плану (спеціальний фонд) 

 

700,0 

3 

 

Послуги з розробки 

технічної документації з 

нормативної грошової 

оцінки земель населених 

пунктів Борщагівської ОТГ 

   

1 500,0 

 

Всього 2 700,0  

 

Сільський голова                                                                                                                                           Олесь КУДРИК 


