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Програма 

використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на території 

Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 рр. 

(нова редакція) 

 

Загальні частина 

       Програма використання коштів, що надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при 

відведенні земель для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і 

лісогосподарським виробництвом на 2021-2023 роки (далі – Програма) 

розроблена на підставі статті 209 Земельного Кодексу України.  

      Поняття, умови, розміри та напрями використання коштів від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва регламентують ст. 207–209 Земельного кодексу України та 

Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, які підлягають відшкодуванню, затверджений постановою 

Кабінету міністрів України від 17.11.1997 р. № 1279. Відповідно до ст.207 

Земельного Кодексу України відшкодуванню підлягають втрати 

сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, 

сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу 

виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення 

(викупу) їх для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і 

лісогосподарським виробництвом.  

       Під втратами сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 

слід розуміти виведення відповідних земель із сільськогосподарського та 

лісогосподарського обороту у зв’язку зі зміною їхнього цільового призначення, 

а також обмеження можливості ефективного господарювання на землі у зв’язку 

зі встановленням різного роду обмежень та погіршенням її якості через 

діяльність фізичних та юридичних осіб. Ця норма відображає принцип 

пріоритетності використання земель для потреб сільськогосподарського та 

лісогосподарського господарства, закріплений у ст.23 Земельного кодексу 

України та ст.57 Лісового кодексу України. 

 

Мета Програми і шляхи її досягнення 

          Метою Програми є ефективне використання коштів, які надійшли від 

відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва та використання їх за цільовим призначенням. Згідно ст.209 

Земельного Кодексу України втрати сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських 

угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються 



до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом 

України. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються 

на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, 

поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених 

програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, 

проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на 

інші цілі не допускається. 

 

Обгрунтовання шляхів і засобів роз’яснення проблеми, строки виконання 

Програми та перелік завдань 

      Основними завданнями програми є: ефективне використання коштів, що 

надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва; розробка переліку робіт, які виконуються за 

кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва. Кошти згідно цієї Програми направляються 

на:  

- захист земель від ерозії, підтоплення, затоплення, заболочування, 

вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами 

виробництва та від інших несприятливих природних і техногенних процесів; 

- будівництво (реконструкція) протиерозійних, гідротехнічних, проти 

кастових, протипаводкових і протизсувних споруд; 

 

Очікувані результати від реалізації Програми 

        Виконання цієї Програми дасть можливість використати кошти на 

проведення робіт, визначених розділом 3 цієї Програми. У випадку виконання 

заходів, передбачених Програмою, покращиться стан сільськогосподарських 

угідь та охорона земель.  

 

 Обсяг та джерела фінансування Програми 

       Програма фінансується в межах надходження коштів, перерахованих в 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва та інших джерел фінансування не заборонених законом. 

Витрачання коштів на інші цілі забороняється. 

 

Контроль за виконанням Програми 

 

         Головним розпорядником коштів, які виділено на реалізацію цієї 

Програми є виконавчий комітет Хустської міської ради. 

 

 

Секретар ради                                                                        Василь ГУБАЛЬ 


