
  

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про затвердження Програми проведення нормативно-грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення у селі Гора, 

що підлягають продажу на 2016 – 2020 роки   

 

З метою наповнення місцевого бюджету, а також для розроблення 

показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель, керуючись Земельним кодексом України, 

Податковим кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про оцінку землі», «Про землеустрій» Гірська 

сільська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Програму проведення нормативно-грошової оцінки 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення у селі Гора, 

що підлягають продажу на 2016 – 2020 роки    (додається). 

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконком 

Гірської сільської ради. 

             

 

  

        

Сільський голова                        Р.М. Дмитрів  

 

 

 

с. Гора 

від 28 січня 2016 року 

№    135  -   4    - VІІ       

 

 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

                                               Затверджено 

                                                                   рішенням сільської ради 

                                                                           від 28.01.2016 р.№ 135-4-VII 

 

Програма 

проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення у селі Гора, що підлягають продажу 

на 2016 – 2020 роки 

 

Мета програми. 

Метою є проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у селі 

Гора та розробка Технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок у селі Гора. 

Цілі програми. 

Основною ціллю програми є збільшення надходжень до бюджету у вигляді 

земельного податку, орендної плати, відшкодування втрат сільськогоспода-

рського виробництва та збільшенні державного мита при міні, спадкуванні та 

даруванні земельних ділянок. 

Напрямки реалізації мети і цілей програми. 

Для реалізації програми передбачається провести ряд заходів: 

− укладення договорів з проектною організацією на проведення робіт з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту; 

− збір та надання проектним організаціям вихідних даних необхідних для 

оцінки земель; 

− оформлення Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населеного пункту; 

− погодження та затвердження Технічної документації; 

Ефективність програми. 

Реалізація цієї програми забезпечить збільшення надходжень до сільського 

бюджету у вигляді земельного податку, орендної плати, втрат 

сільськогосподарського виробництва та збільшенні державного мита при 

міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок. 



Фінансування Програми 

Фінансування даної програми буде здійснюватися із залученням коштів 

загального та спеціального фонду за рахунок надходження коштів які 

надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва та залишків на відповідних рахунках . 

 

 

 


