
 

 
 

Проводиться в рамках проекту  
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізується за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
 

ПРОГРАМА 
засідання Секції АМУ з питань земельних ресурсів 

26-27 вересня 2019                                                                                                              м. Южне 
26 вересня  

До 10.00 Заїзд учасників. Поселення. Сніданок. 
Готель «Еллада», площа Перемоги, 2, м. Южне, Одеська обл. 

10.00 – 10.30 Реєстрація учасників засідання Секції. 

10.30 – 11.00 

Відкриття засідання Секції АМУ.  
Вітальне слово від Южненської міської ради, 
Вітальне слово від Виконавчої дирекції Одеського РВ АМУ. 
Вітальне слово від керівництва Головного управління Держгеокадастру 
в Одеській області. 

 
11.00 – 11.45 

Вступне слово, модератор, аналітик Аналітичного центру Асоціації 
міст України, Медвецька Тетяна Вікторівна. 
 
Учасник, начальник Головного управління культурної спадщини 
Директорату культурної спадщини Міністерства культури України, 
Нечипоренко Юлія Віталіївна. 
 Проблемні питання захисту і збереження нерухомої культурної 
спадщини (майно і земля). 
 Порядок оформлення та подачі землевпорядної документації на 
погодження до органів культурної спадщини та Міністерства культури 
органами місцевого самоврядування. 
 Виявлення пам’яток на територіях рад та їх порядок оформлення і 
внесення у відповідний Реєстр. 

11.45 – 12.00 Кава-брейк. 

 
12.00 - 13.00 

Учасник, керівник Управління земельних ресурсів Кременчуцької 
міської ради Полтавської області, Безверха Ірина Олександрівна. 
Оподаткування земельних ділянок приватної власності, що 
використовуються для впровадження господарської діяльності в комерційних 
цілях на землях житлової забудови на території Кременчуцької міської ради.  
Обговорення. Формування пропозицій. 
Учасники Секції АМУ. 

13.30 – 14.30 Перерва на обід. 

 
14.30 - 17.00 

Модератор - Медвецька Тетяна Вікторівна,  
аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України. 
Обговорення новинок законодавства у земельній сфері за І півріччя 
2019 року: 
 постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року №315 

«Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України 
 від 21 червня 2017 р. № 688»; 
 постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 №476 «Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання 



такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України»; 

 постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 №522 «Про 
внесення змін до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам»; 

 визнання постанови КМУ №413 від 07.06.2017 року «Деякі питання 
удосконалення управління в сфері використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення державної власності та 
розпорядження ними» не правомірною за рішенням Конституційного суду 
27.06.2019р.; 

 наказ Мінрегіону від 16.07.2019 №137 «Про перелік об’єктів будівництва 
та нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, 
об’єкта нерухомого майна»; 

 зміни до Земельного кодексу України від 09.08.2019 року, внесені Законом 
України «Про фахову передвищу освіту» №2745-VIII. 

Загальна дискусія, формування пропозицій. 
18.00 Вечеря. 

 
27 вересня  

10.00 – 11.00 

Продовження засідання Секції. 
Обговорення проблем галузі: 
 Проведення нормативно] грошової оцінки земель в межах населених 

пунктів з урахуванням нових змін у законодавстві; 
 інші питання.   

Загальна дискусія, формування пропозицій та підбиття підсумків. 
11.00 - 13.00 Екскурсія по місту Южне. 
13.00 - 14.00 Обід. 
14.00 – 15.00 Від’їзд учасників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

