
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
_________________________________________________________________________________ 

XIV сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  №   101-14/17 

04 липня 2017 р. м. Чернівці 

Про затвердження Комплексної 

програми розвитку земельних 

відносин у Чернівецькій області на 

2017 – 2021 роки 
 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями обласної 

ради, обласна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  Комплексну програму розвитку земельних відносин у 

Чернівецькій області на 2017 – 2021 роки, що додається. 

2.   Встановити, що сума фінансування на відповідний бюджетний період 

визначається рішенням сесії обласної ради про обласний бюджет, виходячи із 

наявних фінансових можливостей. 

3.  Головний розпорядник коштів обласного бюджету, спрямованих на 

розвиток земельних відносин у Чернівецькій області, визначається рішенням 

сесії обласної ради «Про затвердження обласного бюджету» або внесенням змін 

до нього. 

4. Визначити відповідним виконавцем Комплексної програми розвитку 

земельних відносин у Чернівецькій області на 2017 – 2021 роки Департамент 

агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 

5.   Звіт про виконання Комплексної програми розвитку земельних 

відносин у Чернівецькій області на 2017 – 2021 роки заслухати у березні 2022 

року. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

обласної державної адміністрації Гостюка В.І., постійні комісії обласної ради з 

питань агропромислового розвитку та земельних відносин (В. Усик), охорони 

навколишнього природного середовища та  природокористування (С. Фочук) і з 

питань економіки, бюджету та інвестицій (М. Березовський). 
 

Голова обласної  ради                                                                              І. Мунтян  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 14-ї сесії Чернівецької 

обласної ради VII скликання 

від 04 липня 2017 р. № 101-14/17 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ  

ВІДНОСИН У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2017-2021 РОКИ 

 

Ініціатор розроблення програми 

 

 

Департамент агропромислового розвитку обласної 

державної адміністрації  

 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документу органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21.05.1997 №280/97-ВР (із внесеними змінами), 

Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ (із 

внесеними змінами), Закон України «Про охорону 

земель» від 19.06.2003 №962-ІV, Закон України «Про 

землеустрій» від 22.05.2003  №585- ІV, Концепція 

Державної цільової програми розвитку земельних 

відносин в Україні на період до 2020 року, затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

17.06.2009 №743-р, Стратегія розвитку Чернівецької 

області на період до 2020 року, затверджена рішенням 

ХХХІ сесії обласної ради VI скликання від 18.06.2015 

№63-31/15. 

 

Розробник програми 

 

 

Департамент агропромислового розвитку обласної 

державної адміністрації 

 

Співрозробники програми Головне управління Держгеокадастру  у Чернівецькій 

області, Чернівецька філія ДУ «Держгрунтохорона» 

 

Відповідальний                  

виконавець програми  

 

Департамент агропромислового розвитку обласної 

державної адміністрації 

 

Учасники програми 

 

 

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації, 

залучені до виконання землевпорядних робіт 

 

Термін реалізації                 

програми 

2017-2021 роки 

Етапи виконання            

програми (для довгострокових 

програм) 

- 

 

Перелік місцевих бюджетів, які 

приймають участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

 

Обласний та інші місцеві бюджети 

Загальний обсяг            

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього 223526,4 тис. грн. 

в тому числі бюджетних коштів 194554,2 тис. грн. 

- з них коштів обласного 

бюджету 41110,6 тис. грн. 

Основні джерела  фінансування 

програми 

Державний, обласний, інші місцеві бюджети, інші 

джерела фінансування 
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, 

НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА  

 

Основні напрями Комплексної програми розвитку земельних відносин у 

Чернівецькій області на 2017 – 2021 роки (далі – Програма) розроблені на 

підставі Конституції України, чинного законодавства України, Указів 

Президента України, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, а 

також відповідно до Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 

року, затвердженої рішенням ХХХI сесії обласної ради VІ скликання від 

18.06.2015 № 63-31/15, та спрямовані на розв’язання ряду проблем. 

Зокрема, в області існує ряд питань у сфері земельних відносин, охорони 

та раціонального використання земель, вирішення яких дасть змогу підвищити 

відповідальність усіх суб’єктів господарювання на землі за раціональне її 

використання, забезпечити збереження якості ґрунтів, матеріальну й моральну 

зацікавленість у проведенні заходів щодо захисту й відтворення продуктивної 

сили землі. 

Ґрунтозахисна та землезберігаюча спрямованість усіх заходів, що 

стосується використання земельних ресурсів і розвитку земельних відносин, з 

рештою, повинна привести до еколого-економічного, еколого-врівноваженого й 

еколого-безпечного використання земель. 

 

2.1. Нормативна грошова оцінка земель 

 

Серед основних проблем області щодо впровадження державної політики 

у сфері земельних відносин є незавершеність робіт із землеустрою щодо 

визначення грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів.  

Відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України плата за землю 

справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, розмір якої 

визначається, виходячи з нормативної грошової оцінки земель. Грошова оцінка 

земель виконується за замовленням органів місцевого самоврядування, 

власників землі та землекористувачів і служить основою для цілей 

оподаткування, регламентує ставки платежів до бюджету та розміри 

компенсації власникам землі та землекористувачам за покращення стану 

земель, які знаходяться у їх власності чи користуванні. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про оцінку земель» первинну 

нормативну грошову оцінку земель в повному обсязі проведено на всій 

території Чернівецької області загальною кількістю 417 населених пунктів до 

2013 року. Проте, на виконання ст. 18 вищезазначеного Закону Головним 

управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області, за погодженням обласної 

державної адміністрації, щороку складаються плани-графіки повторного 

проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, 

згідно яких такі роботи частково проведені у 2014 році – у 10, у 2015 році – у 7, 

у 2016 року – в 1 населеному пункті. 

З огляду на вищезазначене, повторне визначення нормативної грошової 

оцінки земель в області повністю не завершено.  
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2.2. Охорона земель 

 

В області недостатньо проводяться заходи щодо охорони земель, зокрема 

заходи, спрямовані на відтворення та покращення родючості ґрунтів.  

Впродовж багатьох років розвиток землеробства в області, як і в Україні, 

відбувався інтенсивним шляхом, супроводжувався негативними явищами, що 

призвели до значної деградації ґрунтів і зниження їх родючості.  

Охорона земель і відтворення родючості ґрунтів – це складна 

багатоаспектна проблема, вирішення якої потребує коштів, відповідних рішень 

законодавчого характеру. Певну роль можуть відігравати організаційні заходи, 

які не потребують великих додаткових затрат, серед яких: спеціальні 

агротехнічні прийоми безвідвального обробітку ґрунту, оранка впоперек схилів, 

збільшення відсотка багаторічних трав у структурі сівозмін та інших 

непросапних культур  тощо.  

Однак, систематичне сільськогосподарське використання земельного 

фонду потребує агрохімічного моніторингу, основою якого є суцільний 

контроль за станом родючості та ґрунтового покриву, деградацією ґрунту та 

ступенем забруднення, реакцією та сольовим режимом ґрунтового середовища. 

Внаслідок зменшення обсягів робіт по хімічній меліорації в області значно 

збільшилися площі ґрунтів з кислою реакцією ґрунтового середовища, що є 

однією із основних причин погіршення їх родючості. За останні 5 років площі 

сильно- і середньокислих ґрунтів збільшилися майже на 3 тис. га та слабо 

кислих – на  0,5 тис. га. На даний час в області налічується 103959,4 га (59,6% 

від обстеженої ріллі) орних земель з рН (4,0-6,0), які підлягають вапнуванню, з 

них 57306,1 га земель з рН (4,0-5,5), що підлягають першочерговому 

вапнуванню.  

Збільшення кислотності ґрунту призводить до відчутного падіння 

ефективності внесення органічних і мінеральних добрив, зниження урожайності 

сільськогосподарських культур, а також якості продукції. Причиною 

підкислення ґрунтів також є зменшення внесення органіки, а з мінеральних 

добрив в основному вносяться азотні, які є фізіологічно кислі і змінюють 

реакцію ґрунтового середовища в сторону підкислення. 

Хімічна меліорація кислих ґрунтів в області до 1990 року здійснювалась 

за державні кошти і згідно проектно-кошторисної документації проведена  на 

площі 47 тис. га,  де вносилось по 6-8 тонн меліорантів у фізичній вазі на кожен 

гектар. З 2010 року хімічну меліорацію в області проводили окремі економічно 

спроможні господарства та організації, яким частково відшкодовувались 

затрачені кошти, при наданні ними необхідних документів, зокрема актів 

виконання робіт.   

Науково-обґрунтована потреба у проведенні вапнування складає                 

18-20 тис. га щорічно при внесенні по 4,0-6,0 т/га меліоранту. При нестачі 

коштів вапнування рекомендується проводити на площі 11,0 тис. га щорічно. 

Меліорант – вапнякове борошно, в якому вміст СаСО3 складає 98% 

видобувають у Сокирянському районі Чернівецької області, де його можна і 

придбати. 
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2.3. Корчування багаторічних насаджень та окультурення площ  

 

Однією з найперспективніших галузей області, яка динамічно 

розвивається, є садівництво. Сьогодні при 1,3% землеволодінь країни Буковина 

має більше 4% садів України. Плодоягідні багаторічні насадження займають 

28,9 тис. га (з них 25,8 тис. га насадження у плодоносному віці), що складає 

6,4% від загальної площі сільськогосподарських земель області, а валовий збір 

продукції садівництва області в загальних обсягах України сягає 10%. 

Природні умови Буковини надзвичайно сприятливі для розвитку 

інтенсивного садівництва. Для підвищення його ефективності необхідно 

закладати молоді сади пріоритетними культурами: яблунею, грушею, горіхом 

грецьким та ін.; новими високопродуктивними сортами вітчизняної селекції та 

передових країн світу, придатних для вирощування в умовах нашого краю. 

Щороку в області закладається від 200 до 500 гектарів молодих 

інтенсивних та суперінтенсивних садів з густотою садіння дерев близько 1200-

1800 шт. на гектар, які передбачають застосування шпалер, зрошування, 

мінерального живлення та інтегрованого захисту. Відповідно, за останні 10 

років площі під плодоягідними насадженнями зросли на 3,7 тис. га (в 1,3 рази). 

Однак, для створення нових промислових насаджень плодових культур, 

крім матеріально-технічної бази, потрібні вільні площі. Одним із шляхів 

вирішення даного питання є розкорчування садів, які не плодоносять і вже 

вичерпали свій репродукційний потенціал. Площа таких садів в області складає 

1996,5 га.  

Корчування багаторічних насаджень сприятиме окультуренню площ, які 

можуть використовуватись у подальшому як для закладки молодих садів, так і 

для введення їх в сільськогосподарський обіг. 

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Мета Програми полягає у активізації процесу розвитку земельних 

відносин, докорінного поліпшення охорони земельних ресурсів в області, що 

дасть можливість для органів державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, поряд із нормативно-організаційними методами управління 

розвитком територій, реалізувати свої регулятивні повноваження на підставі 

створення економічних умов і стимулів раціонального використання земель, 

створення необхідних умов для формування фінансово-економічної бази 

населених пунктів за рахунок справляння плати за землю, впровадження 

правових, економічних, техніко-технологічних заходів, спрямованих на охорону 

земель, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, запобігання 

необґрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обігу, захисту 

від антропогенних впливів. 

Виконання передбачених Програмою заходів забезпечить ефективне, 

екологічно-грамотне використання земель та ведення сільського господарства.  

Загалом, основною метою Програми є досягнення стратегічної цілі                   

1. «Розвиток підприємництва на інноваційній основі, як основа сталого 
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економічного розвитку» та операційних цілей, визначених у  Стратегії розвитку 

Чернівецької області на період до 2020 року, затвердженій рішенням ХХХI сесії 

обласної ради VІ скликання від 18.06.2015 № 63-31/15. 

 

4. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, СТРОКИ ТА 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Ефективне розв’язування проблем, пов’язаних із радикальним 

поліпшенням природокористування й охорони довкілля, в тому числі землі та 

ґрунтів, на нинішньому етапі неможливе без виваженої й послідовної політики 

у цій сфері, чітко організованого виконання намічених планів, програм та 

конкретних заходів, дієвого контролю за їх ходом, реалізації і цільовим 

використанням виділених бюджетних коштів. При цьому, необхідно 

застосовувати гнучку систему як стимулюючих (фінансово-економічних), так і 

примусових (адміністративних) важелів та інструментів впливу на власників 

землі та землекористувачів, від яких насамперед і залежить ефективне 

використання національного багатства – земельних ресурсів. 

Виконання завдань і заходів Програми здійснюється за наступними 

напрямками:  

 

4.1. Нормативна грошова оцінка земель  

 
На виконання ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» та згідно планів-

графіків щорічного повторного проведення робіт з нормативної грошової оцінки 

земель в Чернівецькій області у 2017-2021 роках грошовій оцінці підлягають 

землі 399 населених пунктів на загальну площу 191,3 тис. га. 

Для забезпечення проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Чернівецької області у відповідний період необхідно                 

10535,8 тис. грн. (додаток 1). 

 

4.2. Охорона земель 

 

Основою метою охорони земель є впровадження правових, 

організаційних та економічних заходів, спрямованих на відтворення і 

підвищення родючості земель, запобігання необґрунтованого вилучення земель 

із сільськогосподарського обігу, захист від антропогенних впливів.  

Серед основних шляхів збереження та відтворення родючості ґрунтів є: 

- щорічне проведення агрохімічного моніторингу орних земель 

області, з метою виявлення негативних процесів, які відбуваються в ґрунтах і 

прийняття необхідних рішень і заходів на їх випередження; 

- науково-обґрунтоване та збалансоване внесення органічних і 

мінеральних добрив; 

- проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів (вапнування); 
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- освоєння земель для сільськогосподарського виробництва; 

- сидерація ґрунтів. 

 

Із заходів, які не потребують значних фінансових затрат, слід 

впроваджувати: спеціальні агротехнічні прийоми безвідвального обробітку 

ґрунту, оранка впоперек схилів, збільшення відсотка багаторічних трав у 

структурі сівозмін та інших непросапних культур  тощо.  

У 2017-2021 роках Програмою передбачається проведення робіт з 

охорони земель на площі 55,0 тис. га. Всього потреба коштів на проведення 

заходів з охорони земель у зазначений період становить 127739,0 тис. грн.  

Обсяг робіт і витрат коштів на проведення заходів з охорони земель у             

2017-2021 наведені у додатку 2. 

 

4.3. Корчування багаторічних насаджень та окультурення площ 

 

З розвитком садівничої галузі в області постало питання розширення 

промислових насаджень плодових культур на інноваційній основі, для закладки 

яких необхідні додаткові площі. Серед основних шляхів вирішення цього 

питання є: розкорчування непродуктивних садів, які вже вичерпали свій 

потенціал, розчистка чагарників та відповідно окультурення цих площ, що в 

подальшому також сприятиме  введенню їх в сільськогосподарський обіг. 

У 2017-2021 роках в області планується розкорчувати 1996,5 га 

непродуктивних багаторічних насаджень та провести окультурення цих площ, 

на що Програмою передбачається фінансування у сумі 85251,6 тис. грн. Обсяг 

робіт і витрат коштів наведені у додатку 3. 
 

Програма реалізується в один етап і діє протягом 2017-2021 років. 

 

5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Головним завданням Програми є регулювання земельних відносин, 

створення економічних умов і стимулів формування раціональної системи 

землеволодінь і землекористувань та формування фінансово-економічної бази 

населених пунктів, у тому числі об’єднаних територіальних громад за рахунок 

справляння плати за землю, відновлення агросистем, підвищення родючості 

земель, які знаходяться у власності чи користуванні, забезпечення сприятливих 

умов для ефективного ведення сільського господарства. 

Поетапна реалізація Програми шляхом здійснення комплексу 

організаційних, еколого-економічних, соціально-правових та інших заходів з 

урахуванням особливостей реформування земельних відносин дасть змогу 

зупинити процес деградації ландшафтного і біологічного розмаїття, в першу 

чергу, зменшити ерозійні процеси та створити стійку агроекологічну систему 

нарощування біоресурсного потенціалу земель, підвищити родючість земель та 

ефективність їх використання в 1,6-1,8 рази. 
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Реалізація Програми дозволить завершити в області роботу з грошової 

оцінки земель населених пунктів, що дасть змогу врегулювати земельні 

відносини, сприятиме раціональному використанню землі та збільшить 

надходження коштів до бюджетів усіх рівнів від сплати земельного податку. 

Об’єктивне оподаткування і ціни на земельні ділянки сприятимуть 

розвитку земельних відносин і отриманню стабільних доходів власниками землі 

і землекористувачами та державою в цілому, що виправдовує затрати на 

проведення грошової оцінки земель. 

Із завершенням реалізації Програми в повному обсязі органи виконавчої 

влади і місцевого самоврядування отримають можливість удосконалювати 

взаємовідносини між платниками земельного податку та бюджетом, а це 

сприятиме більш відповідальному ставленню власників землі та 

землекористувачів до її використання.  

Впровадження землеохоронних заходів шляхом проведення хімічної 

меліорації ґрунтів забезпечить зменшення інтенсивних процесів окислення та 

покращить їх фізіологічний стан, сприятиме закріпленню поживних речовин у 

ґрунті (зростає ефективність у 2 рази) та ефективного використання їх 

рослинами, дасть змогу покращити агроекологічні умови вирощування 

сільгоспкультур, підвищити їх врожайність впродовж всієї ротації сівозміни 

(оскільки є довгодіючим агромеліоративним заходом) та поліпшити якість 

продукції рослинництва. Ефективність вапнування залежить від ступеня 

кислотності ґрунтів, і період окупності затрат на проведення меліоративних 

робіт становить всередньому 3,2 роки.  

З реалізацією заходів Програми щодо проведення корчування багаторічних 

насаджень, зокрема непродуктивних садів, які вичерпали свій потенціал, в 

області буде окультурено площі та створено матеріально-технічну базу для 

закладки молодих високоінтенсивних садів пріоритетними культурами для 

Буковини та подальшого введення земель в сільськогосподарський обіг. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

державного, обласного та інших місцевих бюджетів області, у тому числі що 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, а також безпосередньо коштів 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Планові затрати на заходи, пов’язані з розвитком земельних відносин у 

Чернівецькій області у 2017-2021 роках, за розрахунками, складають             

223526,4 тис. грн. 

На виконання завдань, передбачених Програмою, необхідні кошти з: 

державного бюджету – 69617,1 тис. грн.; 

обласного бюджету – 41110,6 тис. грн.; 

інших місцевих бюджетів – 83826,5 тис. грн.; 

кошти інших замовників (в т.ч. кошти власників землі та землекористувачів) – 

28972,2 тис. грн. 

Ресурсне забезпечення Програми та обсяги  витрат на проведення заходів, 

передбачених Програмою, наведені у додатку 4. 

Потреба в коштах в розрізі років та джерел фінансування наведена в 
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додатках 5, 6, 7. 

Результативні показники Програми наведено в додатку 9. 

  

6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

Напрямки діяльності і заходи Програми наведено в додатку 8.  

 

7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ  

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Відповідальність за організаційне супроводження, координацію та 

контроль за ходом виконання Програми здійснює Департамент 

агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.  

Виконавці Програми щорічно до 1 лютого наступного за звітним року 

узагальнюють інформацію про хід її виконання та надають Департаменту 

агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. 

Департамент агропромислового розвитку обласної державної 

адміністрації щорічно: 

- звітує про виконання Програми на сесії обласної ради; 

- до 1 березня  подає  Департаменту  економічного розвитку  обласної 

державної адміністрації узагальнену інформацію про стан та результати 

виконання Програми згідно з додатком № 5 Порядку формування і 

моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм та включення їх 

до щорічних програм соціально-економічного розвитку Чернівецької області, 

затвердженого рішенням VI сесії обласної ради V скликання від 03.08.2006     

№ 80-6/06, та пояснювальну записку про виконання або невиконання заходів 

Програми. 
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           Додаток 1 

 
Обсяги робіт і витрат  

на проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

на 2017 - 2021 роки 

                            

№ Назва  Обсяг Потреба Розподіл за роками, тис. грн.  

за/п районів, міст робіт, коштів 2017 2018 2019 2020 2021 

   обласного значення тис. га на обсяг, вар- обсяг, вар- обсяг, вар- обсяг, вар- обсяг, вар- 

  
    

виконання тис. тість, тис. тість, тис. тість, тис. тість, тис. тість, 

      робіт з га тис. га тис. га тис. га тис. га тис. 

      грошової   грн.   грн.   грн.   грн.   грн. 

      оцінки,                    

       тис. грн.                     

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Вижницький 14,2 614,2 3,7 130,0 7,6 339,7 0 0 1,0 57,0 1,9 87,5 

2 Герцаївський 6,0 422,3 0,2 14,0 0 0 0 0 4,7 297,5 1,1 110,8 

3 Глибоцький 19,4 1072,4 0 0 7,8 399,0 0,9 73,7 4,6 282,2 6,1 317,5 

4 Заставнівський 15,6 977,9 0 0 1,0 75,0 5,9 354,0 6,1 396,9 2,6 152,0 

5 Кельменецький 15,0 830,5 0 0 0 0 1,3 68,0 3,7 179,2 10,0 5833 

6 Кіцманський 15,5 1152,5 0 0 0 0 1,1 52,0 6,2 505,4 8,2 595,1 

7 Новоселицький 18,9 1170,1 0 0 8,5 512,6 2,2 180,0 2,6 172,8 5,6 304,7 

8 Путильський 12,0 667,0 0 0 0 0 0,4 40,0 11,6 627,0 0 0 

9 Сокирянський 12,3 829,5 0 0 2,7 128,4 3,0 156,2 0,5 37,2 6,1 507,7 

10 Сторожинецький 25,9 1216,7 3,1 171,5 5,3 320,6 2,8 150,0 3,8 208,4 10,9 366,2 

11 Хотинський 21,3 1082,7 0 0 0 0 9,0 436,3 4,7 142,0 7,6 504,4 

12 м. Чернівці 15,2 500,0 15,2 500,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 м. Новодністровськ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всього 

 

191,3 10535,8 22,2 815,5 32,9 1775,3 26,6 1510,2 49,5 2905,6 60,1 3529,2 

 

Примітка: в тому числі з урахуванням проведення нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів об’єднаних територіальних громад 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                    М. Борець 
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Додаток 2 

 
Обсяги робіт і витрат  

на проведення робіт з охорони земель 

на 2017 - 2021 роки 

                            

№ Назва  Загальна  Загальна  Розподіл коштів за роками, тис. грн.   

за/п районів, міст площа вартість 
2017 2018 2019 2020 2021 

  обласного  сільськогос- робіт, обсяг, вар- обсяг, вар- обсяг, вар- обсяг, вар- обсяг, вар- 

  значення подарських  тис.  тис. тість, тис. тість, тис. тість, тис. тість, тис. тість, 

    угідь грн. га тис. га тис. га тис. га тис. га тис. 

   тис. га     грн.   грн.   грн.   грн.   грн. 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Вижницький 4,8 11143,0 0,9 1967,8 1,3 2867,2 0,7 1575,0 0,9 2223,0 1,0 2510,0 

2 Герцаївський 2,0 4699,2 0,3 656,0 0,4 882,2 0,3 675,0 0,6 1482,0 0,4 1004,0 

3 Глибоцький 2,3 5274,9 0,4 874,6 0,6 1323,3 0,7 1575,0 0,1 247,0 0,5 1255,0 

4 Заставнівський 7,3 16925,7 1,3 2842,4 1,5 3308,3 1,8 4050,0 1,3 3211,0 1,4 3514,0 

5 Кельменецький 7,2 16857,7 0,9 1967,9 1,6 3528,8 1,4 3150,0 1,8 4446,0 1,5 3765,0 

6 Кіцманський 8,0 18581,5 1,4 3061,1 1,7 3749,4 1,8 4050,0 1,5 3705,0 1,6 4016,0 

7 Новоселицький 6,8 15774,3 1,3 2842,5 1,6 3528,8 1,3 2925,0 1,2 2964,0 1,4 3514,0 

8 Путильський 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Сокирянський 8,0 18531,1 1,5 3279,8 1,7 3749,3 1,9 4275,0 1,3 3211,0 1,6 4016,0 

10 Сторожинецький 4,8 11233,6 0,8 1749,2 0,8 1764,4 1,0 2250,0 1,3 3211,0 0,9 2259,0 

11 Хотинський 3,8 8718,0 0,9 1968,0 1,1 2426,0 0,7 1575,0 0,3 741,0 0,8 2008,0 

12 м. Чернівці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 м. Новодністровськ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Всього 55,0 127739,0 9,7 21209,3 12,3 27127,7 11,6 26100,0 10,3 25441,0 11,1 27861,0 

 

Примітка: в тому числі проведення робіт з охорони земель об’єднаних територіальних 

громад 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                    М. Борець 
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                                                                                                                                     Додаток 3 

 
Обсяги робіт і витрат  

на проведення робіт з корчування багаторічних насаджень та окультурення площ  

на 2017 - 2021 роки 

№ 
Назва  Площі  Загальна  

 

Розподіл коштів за роками, тис. грн. 
  

за/п районів, міст земель, вартість 2017 2018 2019 2020 2021 

  обласного  що робіт,           

   значення  підля-  тис. грн. обсяг, вар- обсяг, вар- обсяг, вар- обсяг, вар- обсяг, вар- 

    гають   га тість, га тість, га тість, га тість, га тість, 

    корчу-    тис.  тис.  тис.  тис.  тис. 

   ванню     грн.   грн.   грн.   грн.   грн. 

     га                      

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Вижницький 20,0 860,0 0 0 0 0 20,0 860,0 0 0 0 0 

2 Герцаївський 1,0 41,5 1,0 41,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Глибоцький 1,9 81,9 0 0 0 0 0 0 1,9 81,9 0 0 

4 Заставнівський 172,7 7392,3 25,0 1037,5 35,0 1470,0 47,0 2021,0 30,0 1293,0 35,7 1570,8 

5 Кельменецький 53,0 2246,2 15,0 622,5 16,0 672,0 10,0 430,0 7,0 301,7 5,0 220,0 

6 Кіцманський 352,6 15060,8 65,0 2697,6 75,0 3150,0 79,5 3418,5 68,5 2952,3 64,6 2842,4 

7 Новоселицький 11,1 466,2 0 0 11,1 466,2 0 0 0 0 0 0 

8 Путильський 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Сокирянський 22,0 927,5 7,0 290,5 8,0 336,0 7,0 301,0 0 0 0 0 

10 Сторожинецький 32,2 1344,9 15,0 622,5 17,2 722,4 0 0 0 0 0 0 

11 Хотинський 1330,0 56830,3 270,0 11205,3 280,0 11760,0 230,0 9890,0 250,0 10775,0 300,0 13200,0 

12 м. Чернівці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 м.Новодністровськ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всього 1996,5 85251,6 398,0 16517,4 442,3 18576,6 393,5 16920,5 357,4 15403,9 405,3 17833,2 

 

Примітка: в тому числі проведення робіт з корчування багаторічних насаджень та 

окультурення площ об’єднаних територіальних громад 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                    М. Борець 
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Додаток 4 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017 - 2021 роки 

 

Обсяг коштів, які пропонується  Розподіл коштів за роками, тис. грн. Всього   

залучити на виконання         витрат 

Програми 2017 2018 2019 2020 2021 на 

            виконання 

            Програми, 

            тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів всього,  38542,2 47479,6 44530,7 43750,5 49223,4 223526,4 

 в тому числі:       

державний бюджет 11612,9 14629,7 14128,4 14197,3 15048,8 69617,1 

обласний бюджет 6224,7 9216,7 8393,4 8057,6 9218,2 41110,6 

кошти інших місцевих бюджетів 15513,3 17745,8 15509,5 15648,8 19409,1 83826,5 

кошти інших замовників 5191,3 5887,4 6499,4 5846,8 5547,3 28972,2 

 

Примітка: Обсяги видатків місцевих бюджетів на виконання заходів Програми визначаються щорічно рішеннями сесій місцевих рад 

про місцеві бюджети на відповідний рік, виходячи з бюджетних можливостей. 

 

 

 

 

                  Керуючий справами обласної ради                                                                                                     М. Борець 
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Додаток 5 

 
Обсяги витрат  

на проведення заходів, передбачених Програмою, 

на 2017 - 2021 роки 

 

Показники Загальна Розподіл коштів за роками, тис. грн. 

  вартість           

  робіт, 2017 2018 2019 2020 2021 

  тис. грн.           

1. Нормативна грошова оцінка земель 10535,8 815,5 1775,3 1510,2 2905,6 3529,2 

населених пунктів       

2. Проведення робіт з охорони земель 127739,0 21209,3 27127,7 26100,0 25441,0 27861,0 

3. Проведення робіт з корчування багаторічних 85251,6 16517,4 18576,6 16920,5 15403,9 17833,2 

насаджень та окультурення площ       

Всього 223526,4 38542,2 47479,6 44530,7 43750,5 49223,4 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                    М. Борець 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 
 

 

Додаток 6 

 
Обсяги витрат  

на проведення заходів, передбачених Програмою, 

на 2017 -  2021 роки 

в розрізі джерел фінансування 

Показники Загальна в тому числі за рахунок коштів, тис. грн. 

  вартість Держав- Облас- 

 

Інших Інших 

  робіт, ного ного місцевих замов- 

  тис. грн. бюджету бюджету бюджетів ників 

      

1. Нормативна грошова оцінка земель 10535,8 0,0 1053,6 9482,2 0,0 

населених пунктів      

2. Проведення робіт з охорони земель  127739,0 69617,1 38321,3 15328,4 4472,2 

3. Проведення робіт з корчування 
багаторічних насаджень та окультурення площ 85251,6 0,0 1735,7 59015,9 24500,0 

Всього 223526,4 69617,1 41110,6 83826,5 28972,2 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                    М. Борець 
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   Додаток  7 

 

Обсяги витрат 

 на проведення заходів, передбачених Програмою, 

на 2017 - 2021 роки 

в розрізі джерел фінансування по роках 
 

 

 

Показники Загальна у т.ч. за джерелами у тому числі по роках: 

 вартість фінансування 2017 2018 2019 2020 2021 

 робіт, держав- облас- інші  інших   держав- облас- інші  інших   держав- облас- інші  інших   держав- облас- інші  інших   держав- облас- інші  інших   держав- облас- інші  інших   

 тис. грн. ний ний місцеві замов- ний ний місцеві замов- ний ний місцеві замов- ний ний місцеві замов- ний ний місцеві замов- ний ний місцеві замов- 

  бюджет бюджет бюджети ників бюджет бюджет бюджети ників бюджет бюджет бюджети ників бюджет бюджет бюджети ників бюджет бюджет бюджети ників бюджет бюджет бюджети ників 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1. Нормативна грошова 

оцінка земель населених 

пунктів 10535,8 0 1053,6 9482,2 0 0 81,6 733,9 0 0 178,5 1596,8 0 0 155,4 1354,8 0 0 291,7 2613,9 0 0 346,4 3182,8 0 

2. Проведення робіт з 

охорони  земель  127739,0 69617,1 38321,3 15328,4 4472,2 11612,9 6143,1 2566,3 887,0 14629,7 8167,1 3255,3 1075,6 14128,4 7800,0 3105,9 1065,7 14197,3 7761,3 3085,5 396,9 15048,8 8449,8 3315,4 1047,0 

3. Проведення робіт з 

корчування багаторічних 

насаджень та 

окультурення площ 85251,6 0 1735,7 59015,9 24500,0 0 0 12213,1 4304,3 0 871,1 12893,7 4811,8 0 438,0 11048,8 5433,7 0 4,6 9949,4 5449,9 0 422,0 12910,9 4500,3 

Всього 223526,4 69617,1 41110,6 83826,5 28972,2 11612,9 6224,7 15513,3 5191,3 14629,7 9216,7 17745,8 5887,4 14128,4 8393,4 15509,5 6499,4 14197,3 8057,6 15648,8 5846,8 15048,8 9218,2 19409,1 5547,3 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                       М. Борець 
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                                                                                                                                                                                                               Додаток  8 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ 

Комплексної програми земельних відносин у Чернівецькій області на 2017 - 2021 роки 

 
№ 

за/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріори-

тетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела  

фінансування 

 

Орієнтовні  

обсяги  

фінансу-

вання 

(вартість), 

 тис. грн. 

Очікуваний 

 результат 

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

інші місцеві 

бюджети 

інші 

замов-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Розвиток 

земельних 

відносин 

1. Нормативна грошова оцінка земель  

населених пунктів 

2017-2021 Підприємства,  

 

установи,  

 

організації  

 

залучені до  

 

виконання   

 

землевпоряд- 

  

них робіт 

0 1053,6 9482,2 0 10535,8 визначення нормативної 

грошової оцінки земель та 

забезпечення її поновлення 

2. Проведення робіт з охорони земель 2017-2021 69617,1 38321,3 15328,4 4472,2 127739,0 проведення робіт з охорони 

земель деградованої ріллі,  

здійснення агрохімічного 

моніторингу за  станом 

родючості ґрунтів, розкислення 

ґрунтів (вапнування) 

3. Проведення робіт з корчування 

багаторічних насаджень та окультурення 

площ 

2017-2021 0 1735,7 59015,9 24500,0 85251,6 проведення робіт з корчування 

багаторічних насаджень та 

окультурення площ для 

закладки промислових 

насаджень плодово-ягідних 

культур і введення земель в 

сільськогосподарський обіг 

Всього 2017-2021 69617,1 41110,6 83826,5 28972,2 223526,4  

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                       М. Борець 
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Додаток 9 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ  

Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017 - 2021 роки 
 

№ Назва Одиниця Вихідні Роки Всього за 

№ показника виміру дані на 2017 2018 2019 2020 2021 період дії 

за/п    початок      програми 

     дії      (або до 

     програми      кінця дії 

          програми) 
1 2         3 4 5 6 7 8 9 10 

І ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ ПРОГРАМИ 

 

1. Кількість земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку земель населених 

пунктів тис. га 191,3 22,2 

 

32,9 

 

26,6 

 

49,5 

 

60,1 191,3 

 2. Кількість земель, на яких планується провести  роботи з охорони земель тис. га 55,0 9,7 12,3 11,6 10,3 11,1 55,0 

 

3. Кількість земель, на яких планується провести  роботи з корчування багаторічних насаджень та 

окультурення площ тис. га 1,9965 0,398 

 

0,4423 

 

0,3935 

 

0,3574 

 

0,4053 1,9965 

ІІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

   1. Середня вартість  нормативної грошової оцінки 1 га землі       грн. -  36,7 54,0 56,8 58,7 58,7 55,1 

 2. Середня вартість проведення робіт з охорони земель на 1 га грн. - 2186,5 2205,5 2250,0 2470,0 2510,0 2322,5 

 

3. Середня вартість проведення на 1 га робіт з корчування багаторічних насаджень та 

окультурення площ грн. 

 

- 41501,0 42000,0 43000,0 43099,9 44000,0 42700,5 

IІІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОГРАМИ 

 

1. Відсоток земель, на яких проведено нормативну грошову оцінку земель населених пунктів до    

загальної кількості земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку  земель 

 

% 

- 

 

 

11,6 

 

17,2 13,9 25,9 31,4 100,0 

 
2. Відсоток земель, на яких проведено роботи з охорони земель до загальної  кількості земель, на 
яких планується провести  роботи з охорони земель % - 17,6 22,4 21,1 18,7 20,2 100,0 

 

3. Відсоток земель, на яких проведено роботи з корчування багаторічних насаджень та  

окультурення площ до загальної кількості земель, на яких планується провести  роботи з 
корчування багаторічних насаджень та окультурення площ % - 19,9 22,2 19,7 17,9 20,3 100,0 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                        М. Борець 


