Проект

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(ХХХІІІ сесія VІ скликання)

24.04.2013
⌐

м. Кривий Ріг

№1925

¬
Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2012 №1632 «Про
затвердження розрахункового кошторису на 2013 рік витрат коштів міського бюджету для фінансування заходів Програми розвитку
земельних відносин у м. Кривому Розі на 2013 – 2015 роки»
З метою сприяння реалізації державної політики в сфері розвитку земельних відносин, запровадження цивілізованого ринку земель, підвищення інвестиційної привабливості землекористування; відповідно до Бюджетного, Земельного
кодексів України, Закону України «Про землеустрій»; у зв’язку з перерозподілом
коштів управлінню земельних ресурсів виконкому міської ради як уповноваженій
юридичній особі; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада вирішила:
1. Унести зміни до рішення міської ради від 28.12.2012 №1632 «Про затвердження розрахункового кошторису на 2013 рік витрат коштів міського бюджету
для фінансування заходів Програми розвитку земельних відносин у м. Кривому
Розі на 2013 – 2015 роки », а саме: викласти розрахунковий кошторис у новій редакції (додаток).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від
27.02.2013 №1821 «Про внесення змін до розрахункового кошторису на 2013 рік
витрат коштів міського бюджету для фінансування заходів Програми розвитку
земельних відносин у м. Кривому Розі на 2013 – 2015 роки».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на першого заступника міського голови Гальченка А.В.
В.о.міського голови –
секретар міської ради

С.Маляренко

Додаток
до рішення міської ради
24.04.2013 №1925

Розрахунковий кошторис на 2013 рік
витрат коштів міського бюджету для фінансування заходів
Програми розвитку земельних відносин у м. Кривому Розі на 2013 – 2015 роки
№
пунктів
Програми

Найменування заходів Програми

1
1.2

2
Продаж суб’єктам господарювання (громадянам, фізичним і
юридичним особам) земельних
ділянок, наданих у орендне
користування для розміщення
нерухомого майна, що належить їм на праві власності
Оформлення комунальними
підприємствами, установами,
організаціями, які використовують земельні ділянки комунальної власності без документів, що посвідчують право
користування ними, права постійного користування землею

1.3

Потреба в фінансуванні на
2013 рік
(грн.)

3
56 850,00

Передбачено кошти в бюджеті міста на 2013 рік
усього

4
56 850,00

у т.ч. на погашення кредиторської заборгованості
станом на
01.01.2013
5

Джерело фінансування

6
Спеціальний фонд,
бюджет розвитку

7
Виконком міської ради,

Загальний фонд

управління земельних
ресурсів виконкому
міської ради
Управління комунальної власності міста
виконкому міської ради

у т.ч.
32 361,00
1 200 000,00

1 200 000,00

Головний розпорядник коштів

2
1
1.4
2.3.1

2.3.4

3.2
3.5

2
Оформлення права власності
територіальної громади міста
на земельні ділянки
Інвентаризація земель (Програма розвитку земельних відносин у м. Кривому Розі на
2007-2012 роки)

3
30 000,00
97 587,64

97 587,64

Установлення меж ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Балка Північна Червона», винос їх в натурі
та встановлення межових знаків (Програма розвитку земельних відносин у м. Кривому
Розі на 2007-2012 роки)
Проведення земельних торгів
у формі аукціону

46 331,80

46 331,80

100 000,00

100 000,00

11 445,81

11 445,81

Здійснення розрахунків за
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,
які підлягають продажу відповідно до ст.128 Земельного
Кодексу України, за рахунок
авансу, внесеного покупцями
(Програма розвитку земельних
відносин у м. Кривому Розі на
2007-2012 роки)

4
30 000,00

5

97 587,64

6
Загальний фонд
За рахунок залишку
спеціального фонду
від відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
За рахунок залишку
цільового фонду

Спеціальний фонд
11 445,81

Спеціальний фонд,
бюджет розвитку

Продовження додатка

7
Управління земельних
ресурсів виконкому
міської ради
Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради

Управління містобудування і архітектури
виконкому міської ради

Управління земельних
ресурсів виконкому
міської ради
Виконком міської ради,

3
1
4.1

2
Розробка та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель
міста всього,у т.ч.:

3

4

5

6

1 929 436,00

1 929 436,00

Спеціальний та загальний фонди,

загальний фонд
за рахунок залишку коштів від
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, станом на 01.01.2013 за вирахуванням погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в 2012 році;

1 081 722,00
420 675,77

загальний фонд,
за рахунок залишку
коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, станом на
01.01.2013 за вирахуванням погашення
кредиторської заборгованості, яка виникла
у 2012 році;

за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського виробництва, протягом 2013 року;

34 649,00

за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського виробництва, протягом 2013 року;

за рахунок залишку коштів цільового фонду міської ради
станом на 01.01.2013

392 389,23

за рахунок залишку
коштів цільового фонду міської ради станом
на 01.01.2013

Продовження додатка

7
Управління земельних
ресурсів виконкому
міської ради

4
1
4.3

2
Огляд та відновлення межових
знаків (геодезичних пунктів),
якими закріплена межа міста

3
556 429,00

4
556 429,00

5.1

Техніко-економічне обґрунтування схеми порушених та відпрацьованих земель у межах
міста

294 801,00

294 801,00

Усього, у т. ч:
загальний фонд,
спеціальний фонд,
цільовий фонд

Секретар міської ради

4 322 881,25

5

294 801,00

4 322 881,25 403 834,45
2 838151,00
1 046 009,22 403 834,45
438 721,03

С.Маляренко

Продовження додатка

6
Загальний фонд міського бюджету

7
Управління земельних
ресурсів виконкому
міської ради

За рахунок залишку
спеціального фонду
від відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

Виконком міської ради

