
Додаток 
до рішення Київської обласної ради 
від 09 вересня 2021 року № 126-05-VIII 

 
 
 

ЗМІНИ 
до Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки 

земель у Київській області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 
Київської обласної ради від 19 травня 2017 року  

№ 306-14-VIІ 
 

1. Паспорт Програми викласти у такій редакції: 

 
«Паспорт  

Програми проведення інвентаризації 
та нормативної грошової оцінки земель у Київській області  

на 2017-2021 роки 
 

1. 
Ініціатор розроблення 
програми 

Департамент містобудування та архітектури 
Київської облдержадміністрації 

2. 

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої 
влади/органу місцевого 
самоврядування про 
ініціювання розроблення 
програми 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 06.04.2017 №179 
«Про ініціювання розробки проекту 
Програми проведення інвентаризації та 
нормативної грошової оцінки земель у 
Київській області на 2017-2020 роки» 

3. 

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа про 
схвалення проекту 
програми/змін до програми 

Розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 21.04.2017 № 229 
«Про схвалення проєкту Програми 
проведення інвентаризації та нормативної 
грошової оцінки земель у Київській області 
на 2017-2020 роки»; 
розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 06.03.2018 № 129 
«Про схвалення проєкту змін до Програми 
проведення інвентаризації та нормативної 
грошової оцінки земель у Київській області 
на 2017-2020 роки»; 
розпорядження голови Київської  
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облдержадміністрації від 15.06.2020 № 275 
«Про схвалення проєкту змін до Програми 
проведення інвентаризації та нормативної 
грошової оцінки земель у Київській області 
на 2017-2020 роки»; 
розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 08.12.2020            
№  693  «Про схвалення проєкту змін до 
Програми проведення інвентаризації та 
нормативної грошової оцінки земель у 
Київській області на 2017-2020 роки»; 
розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 16.03.2021 № 130 
«Про схвалення проєкту змін до Програми 
проведення інвентаризації та нормативної 
грошової оцінки земель у Київській області 
на 2017-2021 роки»; 
розпорядження голови Київської 
облдержадміністрації від 01.09.2021 № 130 
«Про схвалення проєкту змін до Програми 
проведення інвентаризації та нормативної 
грошової оцінки земель у Київській області 
на 2017-2021 роки»; 

4. Розробник програми 
Департамент містобудування та архітектури 
Київської облдержадміністрації 

5. Співрозробники програми - 

6. Головний розпорядник коштів 
Департамент містобудування та архітектури 
Київської облдержадміністрації 

7. 
Відповідальний виконавець 
програми 

Департамент містобудування та архітектури 
Київської облдержадміністрації 

8. 
Учасники програми 
(співвиконавець) 

Проектні та наукові інститути, 
землевпорядні та землеоцінювальні 
підприємства, підприємства підвищення 
родючості, органи місцевого 
самоврядування 

9. Терміни реалізації Програми 2017 - 2021 рр. 

9.1. Етапи виконання програми I (2017), II (2018-2019) ІІІ (2020-2021) 

10. 

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми  (для комплексних 
програм) 

Обласний бюджет 
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11. 
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, 

29 749,6 тис. грн 

 у тому числі:  

11.1
. 

коштів державного бюджету* 
коштів обласного бюджету 
коштів інших місцевих 
бюджетів** 
коштів інших джерел 

- 
29 749,6 тис. грн 

- 
 
- 

».  
 

2. Абзаци двадцятий, двадцять перший Розділу ІІІ «Обґрунтування 
шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, 
строки та етапи виконання Програми» викласти у такій редакції: 

 
«Обсяг фінансування Програми становить 29 749,6 тис. грн за рахунок 

обласного бюджету, в тому числі на 2021 рік – 19 749,6 тис. грн, з 
урахуванням його реальних можливостей і пріоритетів.». 
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3. Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми проведення 
інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській області на 
2017-2021 роки» викласти у такій редакції: 
 

«Додаток 1 
Ресурсне забезпечення  

Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки 
земель у Київській області на 2017-2021 роки 

(тис. грн) 
 

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми 

Етапи виконання програми Всього 
витрат на 
виконанн

я 
програми, 
тис. грн. 

I етап 
виконання 
програми 

II етап виконання 
програми 

III етап виконання 
програми 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обсяг ресурсів, 
усього, у тому 

числі: 
2 000,0 3000,0 2000,0 3000,0 19 749,6 29 749,6 

державний бюджет - - - - - - 

обласний бюджет 2 000,0 3 000,0 2 000,0 3000,0 19 749,6 29 749,6 

районні, міські, 
(міст обласного 

значення) 
об’єднаних 

територіальних 
громад бюджети 

- - - - - - 

бюджети сіл, 
селищ, міст 
районного 
значення 

- - - - - - 

кошти не 
бюджетних джерел 

- - - - - - 

». 
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4. Додаток 2 «Показники продукту обласної цільової Програми 
проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у 
Київській області на 2017-2021 роки» викласти у такій редакції: 

«Додаток 2 

Показники продукту обласної цільової 
Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки 

земель у Київській області на 2017-2021 роки 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Вихідні 
дані на 

початок 
дії Прог-

рами 

І 
етап 

ІІ етап ІІІ етап 
Всього 
витрат 

на 
виконання 
програми, 

тис. грн 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

2021 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І Показники продукту Програми 

1. 

Площа земель 
державної власності, на 

яких буде проведено 
інвентаризацію 

га 0 1875 3750 2500 3497,1 11377,9 27749,6 

2. 

Кількість земельних 
ділянок державної 

власності, нормативну 
грошову оцінку яких 

буде проведено 
(виготовлено технічних 

документацій) 

шт. 0 100 0 0 200 100 2 000,00 

ІІ Показники ефективності програми 

1. 
Середні витрати на 

інвентаризацію земель 
державної власності 

тис. 
грн/га 

0 0,8 0, 8 0,8 0, 6 1,7 27749,6 

2. 

Середні витрати на 
розробку технічної 
документації щодо 

проведення нормативної 
грошової оцінки землі 

тис. 
грн./шт 

0 5 0 0 5 5 2 000,00 

ІІІ Показники якості програми 

1. 
Прогноз надходження 

коштів в результаті 
інвентаризації земель* 

тис. грн. 0 0 1050 1414 1906 5656 27749,6 

2. 

Прогноз надходження 
коштів в результаті 

проведення нормативної 
грошової оцінки 

земельних ділянок** 

тис. грн. 44 44 0 0 800 800 2 000,00 

* - проінвентаризовані землі запасу державної власності можуть надаватися у користування (постійне 
користування), надходження від користування такими землями становить мінімум 0,3% від нормативної грошової 
оцінки (наведено дані у таблиці) – 210 грн за 1 га в рік, а при наданні в оренду на конкурсних засадах від 8% 
нормативної грошової оцінки, що становитиме 5 600 грн за 1 га в рік. 

** - оновлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок державної власності (відповідно до 
законодавства здійснюється 1 раз на 10 років), які передані в оренду збільшить надходження від використання 
земельних ділянок за укладеними чинними договорами оренди.».  
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5. Додаток 3 «Напрямки діяльності та заходи обласної цільової Програми 

проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель у Київській 
області  на 2017-2021 роки» викласти у такій редакції: 

«Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи обласної цільової  
Програми проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки 

земель у Київській області  на 2017-2021 роки 

№
 

з\
п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріори-
тетності 

завдання) 

Перелік 
заходів 

програми 

Термі
н 

вико- 
нання 
заход

у 

Виконавці 

Джерел
а 

фінансу
вання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість), 

тис.  гривень, у тому числі: 

Очікуван
ий 

результат 
(в натура-

льних 
вимірник

ах) 

I етап: 
2017 

II 
етап: 
2018-
2019 

IIІ 
етап: 
2020-
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Проведення 
інвентариза
ції земель 

Виготовлення 
Технічної 

документації із 
землеустрою 

щодо 
проведення 

інвентаризації 
земель 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

науково-
дослідні та 
проектні 

організації, 
фахівці, які  

мають ліцензії 
на проведення 
землевпорядн

их, 
геодезичних 

та будівельних 
робіт 

обласни
й 

бюджет 

І етап:  ІІ етап: ІІІ етап: 
Інвентариз

ація 
земель 

державної 
власності 

орієнтовно
ю площею 
23 000 тис. 

га 

2017 - 
1500,0 

2018 - 
3000,0 

2020 - 
2000,0 

 
2019 – 
2000,0 

2021 – 
19 249,6 

2. 

Проведення 
нормативної 

грошової 
оцінки землі 

Виготовлення 
Технічної 

документації 
щодо 

проведення 
нормативної 

грошової 
оцінки землі 

2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

науково-
дослідні та 
проектні 

організації, 
фахівці 

обласни
й 

бюджет 

І етап:  ІІ етап: ІІІ етап: 
Норматив

на 
грошової 

оцінка 400 
земельних 

ділянок 

2017 - 
500,0 

2018 - 
0,0 

2020 - 
1000,0 

 
2019 - 

0,0 
2021 – 
500,0 

  Всього    29 749,6  

». 
 
 
 

Голова          Наталія ГУНЬКО 


