
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Дванадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 25.11.2021 №970-12/2021 

с. Пасічна 

 

Про внесення змін до цільових 

програм, які фінансуватимуться з 

бюджету територіальної громади 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до цільових програм згідно з додатком до даного 

рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики (Є. О. Космірак). 

 

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради від 25.11.2021 №970-12/2021 «Про 

внесення змін до цільових програм, які фінансуватимуться з 

бюджету територіальної громади» 

 

Зміни до програми здійснення землеустрою на території населених пунктів Пасічнянської сільської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

1) Викласти рядок "2021 рік" розділу 5 паспорта програми в редакції:   

5. Обсяги фінансування програми: 

Рік 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

всього 
в т.ч. за джерелами фінансування 

Бюджет громади державний бюджет інші джерела 

2021 162 162 - - 

  2) Викласти заходи з виконання програми в новій редакції: 

Додаток  

до Програми здійснення землеустрою на 

території населених пунктів 

Пасічнянської сільської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

Заходи з виконання Прогами здійснення землеустрою на території населених пунктів Пасічнянської сільської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

№ 

п/п 
Зміст заходу Всього 

Фінансове 

забезпечення, тис. 

грн. 
Результат від 

реалізації 
Бюджет 

громади 

інші 

джерела 

 

1 2 5 6 7 8 

1. 1 Розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

площею 5,9886 га, в с. Пнів, вул. Промислова, 2, кадастровий номер земельної ділянки 

2624085601:01:007:0034, відведеної для обслуговування виробничої бази ПАТ «Укрнафта» на 

три окремі земельні ділянки 

7.5 7.5 - Удосконалення 

земельних відносини 

у громаді 



1 2 5 6 7 8 

2.  Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та детального 

планування земельної ділянки орієнтовною площею 2 га., в межах населеного пункту с. Пнів 

по вул. УСС, 190, що є комунальною власністю Пасічнянської сільської територіальної 

громади, для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 

41 41 - Удосконалення 

земельних відносини 

у громаді 

3.  Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та детального 

планування земельної ділянки орієнтовною площею 2,9944 га, в межах населеного пункту с. 

Пнів по вул. Замковій, що є комунальною власністю Пасічнянської сільської територіальної 

громади, для будівництва Центру інтерпретації спадщини Фортеці Пнів та розвитку прилеглої 

території 

42 42 - Удосконалення 

земельних відносини 

у громаді 

4.  Коригування Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції 

закладу дошкільної освіти (дитячого садочка) в с. Пнів 

5 5  Удосконалення 

земельних відносини 

у громаді 

5.  Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та детального планування 

земельної ділянки в с. Пасічна для будівництва лікарської амбулаторії 

23 23 - Удосконалення 

земельних відносини 

у громаді 

6.  Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та детального планування 

земельної ділянки в смт. Битків для будівництва лікарської амбулаторії 

11 11  Удосконалення 

земельних відносини 

у громаді 

7.  Створення обмінного файлу XML для внесення до автоматизованої системи державного 

земельного кадастру відомостей про межу адміністративно-територіальної одиниці 

населеного пункту с. Білозорина   

10,0416 10,0416  Удосконалення 

земельних відносини 

у громаді 

8.  Створення обмінного файлу XML для внесення до автоматизованої системи державного 

земельного кадастру відомостей про межу адміністративно-територіальної одиниці 

населеного пункту с. Мозолівка   

10,0416 10,0416  Удосконалення 

земельних відносини 

у громаді 

9.  Створення обмінного файлу XML для внесення до автоматизованої системи державного 

земельного кадастру відомостей про межу адміністративно-територіальної одиниці 

населеного пункту с. Пнів   

12,2412 12,2412  Удосконалення 

земельних відносини 

у громаді 

Всього 161,8244 161,8244   

 

 

Начальник відділу земельних відносин,  

екології, комунальної власності, архітектури та містобудування                                                                    Роман МАКСИМЮК 


