
 
 

 
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України» в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого са-
моврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізується спільно з 

                             Агентством США з міжнародного розвитку 
                                                                                                    

 
 ПРОГРАМА Проект  

 засідання Секції АМУ з питань земельних ресурсів 
 

25 - 26 січня 2018 р.             м. Львів 
 

25 січня 2018 року 
Зранку 
 

 Заїзд учасників. Поселення. Сніданок. 
(Готель “Дністер”, м. Львів, вул. Матейка, 6) 
 

10.00 –10.15 
 

Трансфер від готелю до Навчально –методичного центру освіти 
 

10.15 - 10.30 
 
 
 

 Реєстрація учасників засідання  
Секції АМУ з питань земельних ресурсів  
(Місце проведення заходу: Навчально-методичний центр освіти  
м. Львова, пл. Данила Галицького, 4, 4 поверх, зал “Медіатека”). 
Кава брейк 

10.30 - 10.45 Відкриття засідання Секції АМУ з питань земельних ресурсів 
Привітання учасникам засідання Секції від Львівської міської ради. 

10.45 - 13.30 1.Обговорення законопроекту 
Лалименко Єлізавета, 
аналітик Асоціації міст України 

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо стимулюван-
ня створення та діяльності дрібних фермерських господарств і де-
концентрації повноважень у сфері земельних відносин,                
(реєстр № 7363 від 07.12.2017).  
1.1.Повноваження з контролю за використанням та охороною зе-
мель. 
1.2.Повноваження з розпорядження земельними ділянками. 
1.3. Повноваження з ведення Державного земельного кадастру. 
1.4.Нормативно-грошова оцінка землі. 
1.5.Погодження документації із землеустрою. 
1.6. Територія територіальних громад. 
1.7.Особливості реєстрації речових прав на земельні ділянки право, 
на які набуто до 01.01.2013 року. 
1.8.Різне. 
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2. Обговорення. Формування пропозицій 
13.45 - 14.45  Перерва на обід 

 
14.45 –16.45 Продовження засідання 

 Лалименко Єлізавета, 
аналітик Асоціації міст України 

(Місце проведення - м. Львів, Навчально-методичний центр освіти                          
пл. Данила Галицького, 4, 4 поверх, зал “Медіатека”). 
2.Ознайомлення з містобудівним кадастром Львівської міської 
ради. Презентація ведення містобудівного кадастру (Управління 
архітектури та урбаністики Департаменту містобудування Львівської місь-
кої ради) 
3.Зміни в законодавстві сфери земельних відносин 

1.Закон України  «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», ( Закон                   
№ 2245 від 07.12.2017). 

2.Закон України «Про внесення зміни до розділу Х "Перехідні 
положення" Земельного кодексу України», (Закон № 2236 від 
07.12.2017). 

3.Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України», (№ 890, від 
22.11.2017).  

4.Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
деяких актів Кабінету міністрів України з питань удосконалення 
механізмів захисту речових прав на земельні ділянки», (№ 925 від 
06.12.2017). 

5.Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного май-
на»,(№ 886 від 22.11.2017). 
 

16.45 –17.15 
 
17.15 –17.45 

Загальна дискусія, обговорення проблем галузі та необхідних 
змін до чинного законодавства, формування пропозицій 
Трансфер до готелю 
 

17.45- 19.00 Вільний час 
19.00 Вечеря  

 (Готель “Дністер”, м. Львів, вул. Матейка, 6). 
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26 січня 2018 року 

9.30 - 9.45 
 

Трансфер від готелю до Навчально –методичного центру освіти 
Місце проведення  (Навчально-методичний центр освіти  м. Львова,                 
пл. Данила Галицького, 4, 4 поверх, зал “Медіатека”). 

 
9.45 – 11.00 
 
 
 
 
 
 
11.00 - 11.20 
11.20 - 13.00 
 
 

Обмін досвідом з вирішення проблем у галузі земельних ресур-
сів: 

1.Встановлення меж населених пунктів етапи проходження до-
кументів. 

2.Землі енергетики, оформлення та реєстрація прав. 
3.Земельні ділянки лісогосподарського призначення, на терито-

рії міст. Що є документом на право користування землею? 
Кава брейк 
4. Чи відносяться до земель комунальної власності, земельні ді-

лянки на яких розташовано об’єкти державної власності у разі не 
оформлення права на землю на території міст? 

5.Запитання-відповіді 
 

12.45 –13.00 
 

Обговорення організаційних питань діяльності Секції. Закрит-
тя засідання Секції. Підбиття підсумків засідання Секції 
 

13.00 - 13.20 Трансфер до готелю 

13.20 -14.00 Обід  
 (Готель “Дністер”, м. Львів, вул. Матейка, 6) 

 Від’їзд учасників. 
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