
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про внесення змін до Програми 
розвитку земельних відносин в  
м. Олександрії на 2017-2020 роки 

 
Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Земельного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 
№ 716-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 
територіальних громад Кіровоградської області», враховуючи лист відділу в 
Олександрійському районі Головного    управління  Держгеокадастру   у   Кіровоградській  
області   від  29.01.2021 № 41/102-21,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Внести зміни до Програми розвитку земельних відносин в  м. Олександрії на 2017-

2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16.12.2016 № 209, а саме: 
- викласти назву Програми в редакції: «Програма розвитку земельних відносин в 

Олександрійській територіальній громаді на 2017-2021 роки» (підстава пункт 6.1 рішення 
міської ради від 16.10.2020 № 1018); 

- у тексті Програми змінити м. Олександрію на Олександрійську територіальну громаду 
у контексті Програми; 

- доповнити розділ 5 Програми абзацами наступного змісту: 
«Запланувати на 2021 рік проведення нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів, які входять до складу Олександрійської територіальної громади: 
с. Звенигородка, 
с. Марто-Іванівка, 
с. Олександро-Степанівка, 
сел. Олександрійське»; 
- доповнити розділ 8 Програми абзацами наступного змісту: 
 «Обсяг витрат на проведення заходів за Програмою на 2021 рік: 

Заходи  Площа, 
га 

Орієнтовна 
загальна 
вартість 
робіт, 
тис.грн 

Кошти з міського 
бюджету, 20% від 
загальної вартості 

робіт, тис.грн 

Кошти за рахунок 
субвенції з обласного 

бюджету, 80% 
загальної вартості 

робіт, тис.грн 
1 2 3 4 5 

Поновлення 
нормативної 
грошової оцінки 
с. Звенигородка 

0,202 51,28 10,256 41,024 



2 

1 2 3 4 5 
Поновлення 
нормативної 
грошової оцінки 
с. Марто-Іванівка 

0,108 52,72 10,544 42,176 

Поновлення 
нормативної 
грошової оцінки 
с. Олександро-
Степанівка 

0,042 14,63 2,926 11,704 

Поновлення 
нормативної 
грошової оцінки 
сел. Олександрійс
ьке 

0,616 80,47 16,094 64,376 

». 
2) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію міської ради з 
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова                  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                  Сергій ЗАВАЛІЙ 


