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SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF LAND MANAGEMENT PROJECT DEVELOPMENT
REGARDING THE ESTABLISHMENT OF BORDERS OF ADMINISTRATIVE�TERRITORIAL
UNITS IN THE FIELD OF FISCAL REGULATION

Проведено аналіз стану розроблення проєктів землеустрою щодо зміни меж адміністративноNтериторіальних
одиниць. Розглянуто чинне земельне законодавство України,  нормативноNправове забезпечення містобудівної діяльN
ності та їх взаємозв'язок як запорука стабільного соціальноNекономічного розвитку територій. Виявлено ряд неточN
ностей та недоліків при поєднанні землевпорядної та містобудівної документації. Встановсено структуру земельноN
го фонду міста Пирятин. Надано інформацію, як переводилися геодезичні координати в систему координат УСКN
2000. Зіставленно проектну межу міста з генеральним планом, де чітко видно, які ділянки будуть входити в проєкту
межу міста. Визначено структурний склад територій, за рахунок яких зібльшується площа адміністативноNтеритоN
ріальної одиниці. Обгрунтовано важливість проведення ефективного фіскального регулювання територій для ствоN
рення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов економічного зростання територіальноNадміністN
ративної одиниці.

 An analysis of the state of development of land management projects to change the boundaries of administrativeN
territorial units. The current land legislation of Ukraine, normativeNlegal provision of townNplanning activity are
considered and their relationship, as a guarantee of stable socioNeconomic development of territories. A number of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах децентралізації та створення но&

вих адміністративно&територіальних утворень,
змін у фіскальній політиці, щодо місцевих
органів самоврядування, з новою силою набу&
ває актуальності питання встановлення меж
(зміни) адміністративно&територіальних оди&
ниць, зокрема населених пунктів.  Встановлен&
ня (зміна меж населеного пункту обгрунто&
вується необхідністю вирішення актуальних
містобудівних питань, зокрема внесення існу&
ючих промислових потужностей та госпо&
дарських будівель і споруд, формування ре&
зервів житлових та виробничих територій, роз&
ташування комунальних об'єктів, рекреаційних
територій, резервування територій та середніх
виробництв з метою залучення інвестицій у ви&
робництво.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження питань теоретико&методичних
засад та практичних проблем, що стосуються
встановлення (зміни) меж адміністративно те&
риторіальних утворень були висвітлені у пра&
цях Й.М. Дороша, О.С. Дорош, О.В. Крас&
нолуцького, А.Г. Мартина, А.П. Павлюка,

inaccuracies have been identified and shortcomings in the combination of land management and urban planning
documentation. The structure of the land fund of the city of Pyriatyn is established. Information is provided on how
geodetic coordinates were translated into the USKN2000 coordinate system. The project boundary of the city is compared
with the general plan, where it is clear which areas will be included in the project city limits. The structural composition
of the territories is determined, due to which the area of the administrativeNterritorial unit increases. The importance of
effective fiscal regulation of territories is substantiated to create a fullNfledged living environment and favorable conditions
for economic growth of the territorialNadministrative unit.

The lack of established networks of administrativeNterritorial entities leads to the transformation of their own powers
of executive authorities and local governments when adopting administrative documents on the use of land.

During the development process, a discrepancy was found between the area of the existing boundaries of the settlement
according to the explanatory note to the general plan, which amounted to 1188.1 hectares and calculated by coordinates
during the preNdesign works N1806.37.

To eliminate inaccuracies and shortcomings in the development of cityNforming documentation, there is a need to
include in the author's composition the development of the general plan of a certified land surveyor, which would
significantly improve the quality of work and ensure the unification of the results.

Thus, the boundaries of administrativeNterritorial units affect the possibility of establishing a regulatory and monetary
valuation of land, the formation of land tax, so hence the filling of local budgets. Because the land tax is paid to the
budget of the territorial community on which the land is located. And this is the future development of the infrastructure
of settlements, and many other pressing issues that are solved at the expense of the budget.

Ключові слова: адміністативноCтериторіальна одиниця, фіскальне регулювання, сільськоC
господарське землекористування, населений пункт, проєкт землеустрою, встановлення (зміни)
меж населеного пункту.

Key words: administrativeCterritorial unit, fiscal regulation, agricultural land use, settlement,
land management project, establishment (changes) of settlement boundaries.

A.M. Третяка, А.Д. Юрченка. У зв'язку прове&
денням реформ децентралізації в Україні (фор&
мування об'єднаних територіальних громад),
запровадженням територіального (просторо&
вого) планування проблематика встановлення
(зміни) меж адміністративно&територіальних
одиниць потребує нових наукових досліджень
та їх апробації у практичних напрацюваннях.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення аналізу науко&

во&практичних аспектів розроблення проєктів
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно&територіальних одиниць,
впливу фіскального регулювання на соціально&
економічний розвиток територій як передумо&
ви створення повноцінного життєвого середо&
вища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Метою формування територій і встановлен&

ня меж адміністративно територіальних одиниць
є створення територіальних умов для само&
стійного вирішення органами місцевого само&
врядування усіх питань місцевого життя. Необ&
хідна умова цього процесу — врахування інте&
ресів населення, яке проживає на цій території.
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Межі адміністративно&територіаль&
них утворень не є постійними. Вони
можуть змінюватися залежно від еко&
номічних, географічних, демографіч&
них, екологічних та інших факторів.

Нормативно&правовою базою для
виконання для виконання робіт по
проєкту землеустрою щодо встанов&
лення (зміни) меж адміністративно&
територіальних одиниць є:

— Конституція України;
— Земельний кодекс України;
— Закон України "Про земле&

устрій";
— Закон України "Про Держав&

ний земельний кадастр";
— Закон України "Про місцеве са&

моврядування в Україні";
— Закон України "Про основи містобуду&

вання";
— Державні стандарти, норми і правила у

сфері землеустрою тощо.
У відповідності до Земельного кодексу Ук&

раїни (глава 29, ст. 173) [2, с. 65] межі району,
села, селища, міста, району в місті встановлю&
ються і змінюються за проєктами землеустрою
щодо встановлення (зміни) меж адміністратив&
но&територіальних одиниць.

Межі адміністративно&територіальних оди&
ниць визначаються як по суші, так і по водних
об'єктах.

Проєкт землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж адміністративно&територіальних
одиниць включає:

а) пояснювальну записку;
б) завдання на виконання робіт;
в) рішення про розроблення проєкту земле&

устрою щодо встановлення або зміни меж ад&
міністративно&територіальних одиниць;

г) посвідчені в установленому порядку копії
генерального плану населеного пункту, рішень
про його затвердження (у разі зміни меж насе&
леного пункту);

г) викопіювання із схеми землеустрою і тех&
ніко&економічного обгрунтування використан&
ня та охорони земель адміністративно&терито&
ріальної одиниці (утворення), а у разі її відсут&
ності — викопіювання із проєкту формування
територій сільських, селищних рад;

д) викопіювання із кадастрових карт
(планів) з відображенням існуючих (за їх наяв&
ності) та проєктних меж адміністративно&тери&
торіальної одиниці;

е) експлікація земель в існуючих (за їх на&
явності) та проєктних межах адміністративно&
територіальної одиниці;

є) опис меж адміністративно&територіаль&
них одиниць;

ж) матеріали погодження проєкту;
з) матеріали виносу меж адміністративно&

територіальних одиниць в натуру (на місце&
вість) з каталогом координат їх поворотних
точок [3, с. 10].

Межі адміністративно&територіальних оди&
ниць встановлюються та змінюються за проєк&
тами землеустрою, які розробляються відпо&
відно до:

— техніко&економічного обгрунтування;
— генеральної схеми планування території

України;
— схем планування території областей, райо&

нів;
— генеральних планів населених пунктів.
Слід відмітити, що землевпорядна доку&

ментація, яка необхідна для розробки про&
єкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж адміністративно&територіаль&
ної одиниці є застарілою, і не відповідає
чинному законодавству, нормам та стан&
дартам.

Перелік документів, що включає даний
проєкт землеустрою, регламентує Закон Ук&
раїни "Про Землеустрій" (розділ IV ст. 46) [3,
с. 13].  Проєкти землеустрою щодо встанов&
лення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробля&
ються за рішенням відповідної сільської, се&
лищної, міської ради. Такий вид проєктної до&
кументації підлягає погодженню сільськими,
селищними, міськими, районними радами, рай&
онними державними адміністраціями, за раху&
нок території яких планується здійснити роз&
ширення її меж. У разі розширення меж насе&
леного пункту за рахунок території, яка не
входить до складу відповідного району, або
якщо районна рада не утворена, проєкт погод&

Смуга відводу 
залізниці

2%

Внутрішні води
2%

Відкриті землі 
рослинного 
покриву

1%

Сільськогоспо-
дарські землі 

38%

Забудовані землі
32%Ліси та інші 

лісовкриті площі
25%

Рис. 1. Структура земельного фонду м. Пирятин,
Полтавської області
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жується з Радою міністрів Автономної Рес&
публіки Крим, обласною державною адмініст&
рацією [3, с. 13].

Рішення про встановлення (зміни) меж ад&
міністративно&територіальних одиниць є одно&
часно рішенням про затвердження проєктів
землеустрою щодо їх встановлення (зміни).
Проєкт землеустрою про встановлення меж
складається в паперовій та електронній фор&
мах.

Відсутність встановлених
меж адміністративно&терито&
ріальних утворень призво&
дить до перевищення власних
повноважень органів вико&
навчої влади та місцевого са&
моврядування при прийнятті
розпорядчих документів що&
до використання земельних
ділянок.

За даними Держгеокадас&
тру станом на 01.01.2020 р. в
Україні налічується 28 299 на&
селених пунктів (без ураху&
вання АР Крим та тимчасово
окупованих територій До&
нецької та Луганської облас&
тей), з них встановлено межі
у 21 702 населених пунктах,
що становить 76,7 % від їх за&
гальної кількості [1].

Об'єктом дослідження
цієї статті є встановлення (змі&
на) меж м. Пирятин Пол&
тавської області. Підставою
для розробки проєкту земле&
устрою встановлення (зміна)
меж м. Пирятин є:

— клопотання Пирятинсь&
кої міської ради Пирятинсько&
го району Полтавської об&
ласті від 10.09.2020 року;

— технічне завдання на
виконання робіт;

— рішення Пирятинської
міської ради Пирятинського
району Полтавської області
"Про надання дозволу на роз&
роблення проєкту землеуст&
рою щодо встановлення меж
(зміни) населеного пункту м.
Пирятин Полтавської області"
№27&182 від 09.08.2020 року;

— договір №179 від 03 квіт&
ня 2020 р.

Потреба у розробленні
проєкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж м. Пирятин, Пирятинської місь&
кої ради Пирятинського району Полтавської
області обумовлена вимогами норм Земельно&
го кодексу України, Закону України "Про зем&
леустрій", Закону України "Про Державний
земельний кадастр", Інструкції про встановлен&
ня (зміни) меж, затвердженої Наказом Держ&
комзему України від 18.05.2010 року № 376 та
інших нормативно&правових актів [4; 5].

 — проєктна межа населеного пункту.

 — межа Генерального плану.

Рис. 2. Уточнена проєктна межа м. Пирятин, Пирятинського
району, Полтавської області



20
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 22, 2020

— При розробці проєкту землеустрою, на
етапі проведення  підготовчих робіт  було ви&
користано:

— Схеми перерозподілу земель між земле&
користувачами і землеволодільцями (1993).

— Генеральний план м. Пирятин Полтавсь&
кої області розроблений ДП "НДПІ містобуду&
вання" у 2017 році;

— Державна статистична звітність.
Пирятин — районний центр Пирятинсько&

го району Полтавської області.
Місто Пирятин у системі адміністративно&

територіального устрою виконує функції адмі&
ністративного центру Пирятинського району —
тут розташовані органи влади міста та району.

Це значний економічний центр Полтавської
області, який має розвинуту промисловість,
транспортну, фінансову і соціальну інфра&
структуру.

Територія міста в існуючих межах складає
1188,1 га, чисельність населення на 2014 р. скла&
дає 15,968 тис. чоловік.

Згідно з проєктними рішення&
ми Генерального плану м. Пиря&
тин до меж населеного пункту
були внесенні території промис&
ловості, що мають визначальну
роль у формуванні та наповненні
місцевих бюджетів, що значно
покращить соціальну та економ&
ічну ситуацію в адміністративно&
територіальному утворенню та
матиме визначальну роль у по&
дальшому розвитку м. Пирятин
Полтавської області.

Проєктні рішення прийма&
лись відповідно до Генерального
плану м. Пирятин Полтавської
області розробленого ДП "НДПІ
МІСТОБУДУВАННЯ" у 2017 ро&
ці року та затверджений Рішен&
ням Пирятинської міської ради
"Про затвердження Генерально&
го плану розвитку міста Пирятин
Полтавської області" №2 від 24 січ&
ня 2018 року. Враховуючи умови

подальшого розвитку населеного пункту згідно
з містобудівною документацією попередня
площа населеного пункту міста Пирятин ста&
новить 1806.37 га.

Під час проведення підготовчого етапу
щодо розробки проєкту землеустрою було вив&
чено і проаналізовано правоустановчі докумен&
ти, планові матеріали, уточнені назви, місце&
розташування всіх землекористувачів, земель
загального користування, земель громадсько&
го призначення, земель інших підприємств,
організацій та установ [6, с. 72].

У ході вивчення вищезгаданих матеріалів,
формування і уточнення існуючих меж населе&
ного пункту було виявлено, що ряд геометрич&
них неточностей межі сформованої містобу&
дівною документацією міста Пирятин.

Для внесення відомостей про встановлення
(зміну) меж населеного пункту, провели робо&
ти щодо встановлення цих меж в натурі (на
місцевості). Для виконання зазначених робіт
необхідно проведено топографо&геодезичні

Джерело: [7].

Рис. 3. Схема територій, за рахунок яких збільшуються
адміністративні межі м. Пирятин, Пирятинського району,

Полтавської області

Цільове призначення земель Площа, га 
Землі транспорту 23,2920 
Землі промисловості 13,4240 
Землі комерційного використання 0,9070 
Землі під господарськими будівлями та 
дворами 3,0920 
Особисті селянські господарства 110,2500 
Для ведення товарного с/г виробництва 216,0000 
Землі запасу 247,6650 
Землі природо-охоронного призначення 3,6400 

Таблиця 1. Цільве призначення земель, за рахунок яких збільшилася межа міста
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роботи. Вирахування координат меж населено&
го пункту проводяться в системі координат
"СК&63", з можливістю перерахування в систе&
му координат УСК&2000. За результатами про&
ведених робіт складається каталог координат
меж населеного пункту м. Пирятин.

У процесі розробки було виявлено неспівпаді&
ння площі існуючих меж населеного пункту за да&
ними пояснювальної записки до генерального пла&
ну, що становила 1188,1 га та обрахованої за коор&
динатами під час передпроєктних робіт &1806,37.

Згідно з відомостями Державного земель&
ного кадастру, за рахунок яких збільшилася
межа, міста — це землі сільськогосподарсько&
го призначення, тому саме фіскальне регулю&
вання сільськогосподарського землекористу&
вання відіграє вирішальну роль у наповненні
місцевого бюджету, а як і наслідок, економіч&
ному розвитку території.

Згідно зі ст. 46 Закону України "Про земле&
устрій", відомості про встановлення (зміну)
меж вносяться до Державного земельного ка&
дастру, водночас відомості про встановлені
(змінені) межі зазначаються у витязі з Держав&
ного земельного кадастру, який безоплатно ви&
дається відповідній сільській, селищній, міській,
районній, обласній раді [3].

Таким чином, для усунення неточностей та
недоліків при розроблені містоформуючих до&
кументацій, є потреба в обов'язковому вклю&
ченні до авторського складу розроблення Ге&
нерального плану сертифікованого інженера&
землевпорядника, що значно покращило б

якість робіт  і забезпечило б уніфікацію отри&
маних результатів.

Тому що межі адміністративно&терито&
ріальних одиниць впливають на можливість
встановлення нормативно&грошової оцінки зе&
мель, формування земельного податку, а отже
— наповнення місцевих бюджетів. Оскільки зе&
мельний податок сплачується у бюджет тери&
торіальної громади, на якій розташована зе&
мельна ділянка. А це і майбутній розвиток
інфраструктури населених пунктів, і безліч
інших актуальних проблем, які вирішуються за
бюджетний кошт.

Для невеликих населених пунктів потрібно
змінити сам підхід до розробки містобудівної
документації для майбутнього розвитку їх те&
риторії та перейти до планування більших те&
риторій як просторове (територіальне) плану&
вання. Такий вид робіт показав свою дієвість
та ефективність у країнах Заходу.

Аналізуючи приклад конкретного міста Пиря&
тин Полавтської області, виділимо головні пробле&
ми при розробленні проєктів, серед яких є:

1. Недостатнє інформаційне та картогра&
фічне забезпечення минулих років.

2. Відсутність стратегічного планування не&
великих населених пунктів.

3. Неврахування при розробці містобудівної
документації норм земельного законодавства та
інформації Державного земельного кадастру.

4. Погодження розширення територій за
рахунок інших адміністративно територіальних
одиниць.

Землі запасу; 247,6650

Для ведення товарного 
с/г виробництва; 

216,0000

Особисті селянські 
господарства; 110,2500

Землі під 
господарськими 

будівлями та дворами; 
3,0920

Землі природо-
охоронного 

призначення; 3,6400

Землі транспорту; 
23,2920

Землі комерційного 
використання; 0,9070

Землі промисловості; 
13,4240

Рис. 4. Структура земель територій, що вносяться в адміністративні межі м. Пирятин,
Пирятинського району, Полтавської області
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5. Відсутність чітко прописаного механізму
вирішення земельних спорів, механізму відшко&
дування територій різних інших адміністратив&
но територіальних одиниць.

6. Неточності та технічні помилки Держав&
ного земельного кадастру при розробленні
індексних кадастрових карт та проведення
інвентаризації земель.

Містобудівна документація на місцевому
рівні має розроблятися з урахуванням відо&
мостей Державного земельного кадастру на
актуалізованій картографічній основі у циф&
ровій формі в державній системі координат у
формі електронних документів, що містять ба&
зові і тематичні геопросторові дані.

Має бути налагоджений обмін інформацією
між містобудівним кадастром та Державним
земельним кадастром встановлюється Кабіне&
том Міністрів України.

Пропонуємо поєднати містобудівну доку&
ментацію, а саме: генеральний план із землевпо&
рядною (проєкту землеустрою щодо встанов&
лення (зміни) меж адміністративно&терито&
ріальних одиниць) в єдину систему просторо&
вого (територіального) планування.

Запропонований підхід стане ефективним
інструментом у розв'язанні проблем, пов'яза&
них із формуванням та встановленням меж
об'єднаних територіальних громад.

ВИСНОВКИ
Встановлення (зміна) меж адміністративно&

територіальної одиниць, має вирішальне значен&
ня у проведенні ефективної земельної політики.
Головними проблемами виконання таких проєктів
є відсутність або застарілість планово&картогра&
фічних матеріалів. На сьогодні такі проєкти зем&
леустрою мають стати інструментом усунення чис&
ленних суперечок між органами місцевого само&
врядування та органами влади з приводу рішень
щодо перерозподілу земельних ділянок.
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