
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ!вськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвер~енНJI Пр~!раr.1ІІ фінаllсування І 
пос~уг державно! реєстраЦIl договорів про внесення 
ЗМІН дО ДОГОВОРІВ оренди зеr.ші ІІа 2008-2009 РОКJI 

Розглянувши подання земельного відділу від 17.12.2008 Н!! 1338 
щодо затвердження Програми фінансуванНJI послуг державної реєстрації 
договорів про внесення змін до договорів оренди землі на 2008-2009 РОКІІ 
та керYlОЧИСЬ Земельним кодексом України, ст.20 Закону України «Про 
оренду землі» П.22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Постановою Кабінету Міністрів України від 2S.I2.I 998р Н!!2073 
,,про затвердження Порядку державної реєстрації договорів ореНДІІ землі" 
та врахОВYlОЧИ пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, apxiTeктypII, будіВНJщтва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Проrpаму фінансув~ння поcnyr д~ржавної реєстрації 
договорів про внесення змін до ДОГОВОРІВ оренди зеr.ШI на 2008-2009 рОЮI 
(додається). 

2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Проrpами. 

3. Земельному відділу Броварської міської pВДII забезпеЧИnI 
проведення робіт, пов'язаних з виконанням Проrpами. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покпаСТl1 на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 
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ПОДАННЯ: 

земельн~го відділу, за пропозиціЄJО 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'юки начальника ~ 
земельного відділу - заступник начanьиика земельного відділу АР Л.М,Гудименха 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начвльнmc загального відділу 

Голова постійної комісії з питань 
розвитку та ~лагоустрою територій, 
земельних В1ДИосин, архітектури, 

будівництва та інвестицій 

4100967 

В.О.Андрєєв 

С--С:? І.Г.Лавер 

Н.І.ГнатюІС 

С.В.ПідцуБНJП< 



ПРОГРАМА 

Затверджено 
piwelllUl 
Броварської мської рад .. 
від .J~d./}tF;J Н!! 9?і-5;. о, 

J 

фінансуванНJI послуг державної реєстрації 
договорів про BHeCeHНJI змін до договорів 

оренди землі на 2008·2009 роки 

I\I.Бровор •• 
2008 рік 
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• І. Вступ 
При приАНJI1Тl даної проrpВIІІ 

Ilормативно-правовими актами: керуємось IlаСТУШI1lМl1 
.. Земельний кодекс УкраїНИі 
.. Закон Украіни «Про оренду зеМJlі»і 
.. Наказ Державного комітету УкраїШI по з М' . ф.. емепЬНIІХ ресурсах 

ІНІстерства 1НаНСIВ YкpaїНll, Міністерства економіКl1 УкраіНl1 Bi~ 
15.06.2001 Ne97/298/124i 

- Постанова Ka~Heтy Міністрів Y~aїHII Bi~ 2S.l2.1998p Н!!2073 "Про 
з~твердженНJI оридку держаВНОI реєстрацІЇ договорів ореНДІІ зеМJlі"· 

- РlшеННJJ Броварської Mi~ЬKOЇ від.. 3~.09.2008p N!!883-46-0S «П~о 
затвер~жеННJJ нормативно! ~ОШОВОІ OЦlHKI. земель міста БроваРlf», та 
п.17 РlшеННJJ БроваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради від 20.11.2008р N!928-49-0S 
«ІІро припинеННJJ права користуваННJJ земеЛЬНJIМІI ділЯНКDШ ••• ». 

2. Мета та основні завдання ПРОГРDІІІ 

Мета програми поnягає в забезпеченні надходження коштів до міського 
бюджету. 

Завданнями Програми є: 
проведенНJI підготовки документації ДJIJJ укладання договорів про 

внесення змін до договорів оренди земельних ділянок; 
_ проведенНJI державної реєстрації договорів про внесення змін до 

договорів оренди земеJlЬНИХ дїJJJIНoK У Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного .садастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсаІО) 

з. Фінансове забезпечення заходів Програми 

ФінансуванНJI заходів, передбачених Програмою, здійснювати за рахунок 
КОштів місцевого бюджету. 

4.3аходи щодо реалізації Програми 

Проводити наступні роботи: • • • ахуню'в РОЗМІ'ру орендної маПІ за зеМeJJЬНІ д1JlЯНКИ; 
- П1дготовку розр 



підготовку довідок про ВІІЗllачеllllЯ орендної nлаТlI за земельні 
діnЯIIКII; 

підготовку актів npllfiOMY передачі земenы�ІІхx діЛЯIIОК; 
підготовку докумеllТів щодо ОТРІlмаllllЯ BIICIIOBh.-У про погоджеllНЯ 

держаВllОЇ реестрації договорів про ВllесеНІІЯ змін до AoroBopiB ореНДІІ 
земenыІІх діЛЯIІОК; 

підroтовку lІеобхіДНJlХ AOКYMellтiB дnя проведеllНЯ держаВIІОЇ 
реестраціі AoroBopiB про внесення змін до AorOBopiB оренди земелЬНllХ діnянок 
у КltївськіА perioHanLHiR фіnії Державноro піДПРllємства «Центр державноro 
земельноro кадастру при Державному комітеті УкраїНJI по земелЬНllХ 
ресурсах)); 

підготовку AoroBOPY про надання послуг з ведення державного 

реестру земель; 

підroтовку акту надання послуг; 
опnата послуг по державній реєстрації AorOBopiB про внесення змін до 

AorOBopiB оренди земельних ділянок . 

Секретар ради 

. . 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицієlO 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
ВИКОН)'Jоча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голоlt,И 

Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить Вас розглянути на черговому 
всіданні сесії міської ради питання щодо затвердження Програми фінансування 

з .. .... . . 
послуг державНОІ реєстраЦll ДОГОВОРІВ про внесення ЗМІН дО ДОГОВОРІВ оренди 

землі на 2008-2009 роки: 

1. Затвердити Програму фінансування послуг державної реєстрації договорів 
про внесення змін до договорів оренди землі на 2008-2009 роки (додається). 

2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми. 

3. Земельному відділу Броварської міської ради забезпечити проведення 
робіт, пов'язаних з виконанням Програми. 

ПРОГРАМА 
фінансування послуг державної реєстрації 
договорів про внесення змін до договорів 

оренди землі на 2008-2009 роки 

1. Вступ 

- Земельний кодекс Украіни; 
- Закон Украіни «Про оренду землі»; 
- Н~аз Державного комітету Украіни по земельних ресурсах, Міністерства 

фшансів Украіни, Міністерства економіки Украіни від 15.06.2001 
N!!97/298/124; 

- Постанова Кабінету Міністрів Украіни від 25.12.1998р N!!2073 ,,про 
з~твердженНJI Порядку державної реєстрації договорів оренди землі"; 

- РІшення Броварської міської від 30.09.2008р N!!883-46-05 «Про 
з~твердженНJI нормативної грошової оцінки земель міста Бровари», та п.17 
РІшення Броварської міської ради від 20.11.2008р N!!928-49-05 «Про 
ПРипинеlUUl права користування земельними ділянками ... ». 

2. Мета та основні завдання Програми 

б Мета програми полягає в забезпеченні надходження коштів до міського 
lOД1keтy. 
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проведення підготовки документації для укладання договорів 
несеннЯ змін до договорів оренди земельних ділянок; 

про в _ проведення державної реєстрації договорів про внесення змін до 
ворів оренди земельних ділянок у Київській регіональній філії Державного 

дог0 Д . . 
nідПРIІємства «Центр державного земельного кадастру при ержавному КОМІтетІ 

украіНІ! по земельних ресурсах» 

3. Фінансове забезпечення заходів Програми 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснювати за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

4.3аходи щодо реалізації Програми 

Проводити наступні роботи: 
-підготовку розрахунків розміру орендної плати за земельні ділянки; 
-підготовку довідок про визначення орендної плати за земельні ділянки; 
-підготовку актів прийому передачі земельних ділянок; 

підготовку документів щодо отримання висновку про погодження 
державної реєстрації договорів про внесення змін до договорів оренди земельних 
дiлJIнок; 

підготовку необхідних документів для проведення державної 
реєстрації договорів про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурс8Х»; 

-підготовку договору про надання послуг з ведення державного реєстру 
земель; 

-підготовку акту надання послуг; 
оплата послуг по державній реєстрації договорів про внесення змін до 

договорів оренди земельних ділянок. 

ВИКОН)'lQча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 

начальника земельного відділу Л.М.Гудименко 
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