
 
 
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

                              
 
                             голови обласної      державної адміністрації  
 
18.06.2008                                                                                              № 217 
 
 
Про затвердження Порядку надання та 
використання коштів обласного бюджету, 
виділених для фінансування Програми з 
впровадження заходів щодо збереження, 
охорони, відтворення та раціонального 
використання земельних ресурсів у Запорізькій 
області на 2008 рік 
                                                                              Зареєстровано в Головному 
                                                                              управлінні юстиції 
                                                                               у Запорізькій області 
                                                                               04.07.2008 за № 30/1314  
 
 Керуючись  Бюджетним кодексом України, відповідно до рішення   
Запорізької обласної ради від  20.03.2008 № 8 “Про Програму з впровадження 
заходів щодо збереження, охорони, відтворення  та раціонального використання 
земельних ресурсів у Запорізькій області на 2008 рік” (далі – Програма) та з 
метою визначення розпорядника бюджетних коштів, порядку надання та 
процедури контролю їх використання: 
 

1. Затвердити Порядок надання та використання коштів обласного 
бюджету, виділених для фінансування Програми з впровадження заходів щодо 
збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних 
ресурсів у Запорізькій області на 2008 рік (додається). 

 
2. Головним розпорядником бюджетних коштів, виділених для 

фінансування вищезазначеної Програми, є Головне управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації Бережного О.П. 
4. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного 

оприлюднення. 
 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки   
голови обласної державної адміністрації                                               Старух О.В. 



 
 

Затверджено 
 
розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 
04.07.2008 № 217 
 

                                                                               Зареєстровано в Головному 
                                                                               управлінні юстиції 
                                                                               у Запорізькій області 

                                                                             
04.07.2008 за № 30/1314 

 
 

Порядок 
надання та використання коштів обласного бюджету, виділених для 

фінансування Програми з впровадження заходів щодо збереження, охорони, 
відтворення та раціонального використання земельних ресурсів 

у Запорізькій області на 2008 рік 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Порядок  надання  та  використання  коштів  обласного   бюджету, 
виділених для фінансування  Програми з впровадження заходів щодо 
збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних 
ресурсів у Запорізькій області на 2008 рік (далі – Порядок), визначає механізм  
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті за рахунок 
надходжень від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва відповідно до ст. 209 Земельного кодексу 
України.  
 1.2. Порядок розроблено на підставі рішення Запорізької обласної ради 
від 20.03.2008 № 8 “Про Програму з впровадження заходів щодо збереження, 
охорони, відтворення  та раціонального використання земельних ресурсів у 
Запорізькій області на 2008 рік” (далі – Програма). 

1.3. Головним розпорядником коштів, що виділяються з обласного 
бюджету, є Головне управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації (далі – Розпорядник). 

1.4. Виконавці послуг, передбачених Програмою, за рахунок бюджетних 
коштів визначаються на тендерній основі відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28.03.2008 № 274 “Про здійснення закупівель товарів, 
робіт і послуг за державні кошти”. 
  
 1.5. Розпорядник має право залучати Головне управління земельних 
ресурсів у Запорізькій області, за згодою його керівника, для наукового та 
документального супроводу Програми.  

 
2. Надання та використання коштів 

 
 2.1. Виконавцями послуг можуть бути суб’єкти господарювання, які 
відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним у тендерній документації 



відповідно до пункту 24 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і 
послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.03.2008 № 274 “Про здійснення закупівель товарів, робіт і 
послуг за державні кошти”. 

2.2. Розпорядником, за результатами проведення процедури закупівлі за 
державні кошти, укладається договір про закупівлю з переможцем, відповідно 
до пункту 66 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
28.03.2008 № 274 “Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за 
державні кошти”, на розробку проектної документації зі складання Схем 
землеустрою щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального 
використання земель (за межами населених пунктів) по селищних та сільських 
радах Приазовського і Якимівського районів Запорізької області. 

2.3. Проектна документація, як результат виконаних послуг за 
договором, повинна відповідати вимогам ст. 186 Земельного кодексу України. 
 2.4. Технічне завдання розробляється Головним управлінням земельних 
ресурсів у Запорізькій області та затверджується Розпорядником. 
 2.5. Фінансування послуг може здійснюватися поетапно, згідно з 
умовами договору, на підставі акта виконаних робіт. 
 2.6. Розпорядник перераховує кошти на виконання Програми на 
підставі документів про фактично надані послуги, актів приймання – здачі 
етапів виконаних робіт і кошторисів, погоджених Головним управлінням 
земельних ресурсів у Запорізькій області.  
 2.7. До складу видатків щодо розробки проектної документації зі 
складання Схем землеустрою належать видатки за підготовчі роботи,  розробку 
Схем землеустрою, виготовлення документації, проведення державної 
землевпорядної експертизи та інші відповідно до Розмірів оплати земельно-
кадастрових робіт та послуг, затверджених спільним наказом Державного 
комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, 
Міністерства  економіки України від 15.06.2001 № 97/298/124, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за № 579/5770 (із змінами і 
доповненнями), та Правил  визначення  вартості  проектно-вишукувальних  
робіт  для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-
2000, затверджених наказом Держбуду України від 14.12.2000 № 285 (із 
змінами і доповненнями). 

2.8. Кількість примірників проектної документації, яка передається 
Розпоряднику, визначається технічним завданням і виготовляється виконавцем 
послуг по селищних та сільських радах Приазовського і Якимівського районів 
Запорізької області.  
 2.9. Розпорядник передає по одному примірнику проектної 
документації, згідно з актом прийому-передачі, відповідним селищним та 
сільським радам, районним відділам земельних ресурсів з метою внесення змін 
до даних державного земельного кадастру та подальшого контролю за 
впровадженням заходів, передбачених перспективними Схемами використання 
земель, та один залишає собі. 
 2.10. Планування, фінансування та використання коштів здійснюється 
відповідно до вимог діючого бюджетного законодавства. 
  



                                             3. Звітність і контроль 
 

 3.1. Розпорядник одержує звіти відповідно до вимог ст. 22 Бюджетного 
кодексу України  щодо ефективного використання бюджетних коштів. 
 3.2. Виконавці послуг несуть відповідальність згідно з умовами 
договору за подання достовірної звітності щодо виконаних обсягів робіт з 
розробки проектної документації про складання Схем землеустрою відповідно 
до Програми за бюджетні кошти. 
 3.3. Розпорядник здійснює контроль за використання бюджетних  
коштів виконавцем послуг відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України. 
 
 
 
 
  
Заступник голови-керівник  
апарату облдержадміністрації                                                             Р.В. Дригинич  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


