
Додаток 2 до Програми земельних 
відносин Тернопільської міської 
територіальної громади на 2019-
2022 роки

Напрями діяльності і Заходи
Програми земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022 роки

Джерело 
фінансув
ання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн) у 
тому числі

Очікуваний результатНазва 
напрямку 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Стро
к 
вико
нанн
я 
захо
ду, 
роки

Виконавці 

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Організація проведення земельних торгів
1.1 Формування  лотів для 

проведення земельних 
торгів у формі 
аукціону з продажу 
земельних ділянок та 
прав на них

2022 Відділ земельних 
ресурсів, 
сертифіковані 
організації

Бюджет 
громади

- - - 500,00 Збільшення надходження коштів до 
бюджету громади
 від продажу земельних ділянок та 
прав на них на земельних торгах.

2 Моніторинг земель громади 
2.1 Формування бази 

земель громади 
2022 Сертифіковані 

виконавці
Бюджет 
громади

300,00 Впровадження електронної 
програми «Електронна громада для 
просторового планування» 
(геоінформаційні системи).

3 Розроблення проектів землеустрою 
3.1 Встановлення (зміна) 

межі територіальної 
громади та меж 
населених пунктів

2022 Сертифіковані 
виконавці, відділ 
земельних ресурсів

Бюджет 
громади

- - - 1500,00 Документування існуючих меж, 
проведення  державної реєстрації 
комунальної власності на землю.
Збільшення надходжень до бюджету 
громади від плати за землю  до 
30,0%.

3.2 Комплекс 
землевпорядних робіт 

2019
-
2022

Сертифіковані 
виконавці, відділ 
земельних ресурсів

Бюджет 
громади

200,0 50,0 50,0 300,0 Забезпечення раціонального 
використання і охорони 
земельних ресурсів, 
ефективного та об’єктивного 
оподаткування.



4 Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення  

4.1 Розроблення технічної 
документації з 
нормативної грошової 
оцінки земель 
с.Городище та 
с.Носівці

2020
2022

Сертифіковані 
виконавці, 
відділ земельних 
ресурсів

Бюджет 
громади

1300,0 - 200,0 Створення інформаційної бази даних 
для ведення державного земельного 
кадастру, отримання 
правовстановлюючих документів на 
землю. , перерозподіл земель, 
збільшити надходження до міського 
бюджету від плати за землю до 30%.

5 Проведення інвентаризації
5.1 Розроблення технічної 

документації щодо 
проведення 
інвентаризації земель 
на території громади

2019
-
2022

Сертифіковані 
виконавці,
відділ земельних 
ресурсів

Бюджет 
громади

1100,0 1200,0 1000,0 1100,0 Забезпечення  раціонального 
використання земель населених 
пунктів, справедливого 
оподаткування, контролю за 
використанням та охороною земель, 
виявлення земель, що не 
використовуються,  виявлення 
самовільно виявлених земельних 
ділянок. 

6 Проведення грунтових обстежень земель с/г призначення
6.1 Розроблення 

технічного звіту по 
грунтовому 
обстеженню 
земельних ділянок

2020
-
2022

Сертифіковані 
виконавці, 
відділ земельних 
ресурсів

Бюджет 
громади

- 100,0 100,0 100,0 Збільшення надходжень до 
бюджету громади по 
відшкодуванню  втрат 
сільськогосподарських угідь 
(ріллі, багаторічних насаджень, 
перелогів, сінокосів, пасовищ), 
лісових земель та чагарників), 
внаслідок вилучення (викупу) їх 
для потреб, які будуть 
переведені до земель не с/г 
призначення (зміна цільового 
призначення земельних 
ділянок).

Всього: 1300,0 2650,0 1150,0 4000,0

Міський голова                                                                                                                                                                    Сергій НАДАЛ


