
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  24 червня 2021 року                    №

Про внесення змін до додатку 1
рішення виконкому міської ради
від 30.04.2020 року № 44 «Про створення
комісії з визначення розміру збитків
заподіяних власникам землі та
землекористувачам»

З метою збільшення надходжень від плати за землю, захисту майнових
прав міської ради від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від
вчасного укладання договорів оренди, недопущення безоплатного
використання земельних ділянок комунальної власності, що призводить до
втрат міського бюджету, визначення та відшкодування збитків, завданих
територіальній громаді Помічнянської міської ради внаслідок порушення
порядку землекористування, відповідно до статей 12, 125, 152, 156, 157, 206,
211 Земельного Кодексу України, статті 1166 Цивільного кодексу України,
Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року № 284 «Про порядок
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»,
керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а :

      1. Внести зміни до додатку 1 рішення виконкому міської ради від 30.04.2020
року № 44 «Про створення комісії з визначення розміру збитків заподіяних
власникам землі та землекористувачам» та викласти його в новій редакції
(додаток 1). Визначити, що склад комісії затверджується щороку.

      2. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

3. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  залишаю за собою.

Міський голова                                                                Микола АНТОШИК



Додаток 1
                                                                                                                 до рішення  виконкому

       міської ради
                                                                                                                 від 24.06.2021 р. №

С К Л А Д
 комісії з визначення розміру збитків заподіяних власникам землі

та землекористувачам

Голова комісії

Хрущ Ірина Валентинівна                –   заступник міського голови з питань
                                                                      виконавчих органів ради (житлово-
                                                                      комунальна сфера)
Заступник голови комісії

Тертична Мваітлана Олегівна  – керуючий справами(секретар)
                                                                    виконавчого комітету Помічнянської
                                                                    міської ради
Секретар комісії

Османова Наталія Борисівна           –  спеціаліст земельно-екологічного
                                                                    відділу Помічнянської міської ради

Члени комісії:

Горобець Світлана Анатоліївна - начальник відділу бухгалтерського обліку
 та фінансової звітності Помічнянської
 міської ради

Козирєва Світлана Геннадіївна - начальник фінансового відділу
                                                              Помічнянської міської ради

Ружанська Аліна Валеріївна –  начальник відділу житлово-комунального
                                                             господарства,  архітектури та
                                                             містобудування Помічнянської міської ради

Тертична Олена Анатоліївна  –  начальник земельно-екологічного відділу
                                                           Помічнянської  міської ради

Власник землі або землекористувач (орендар), якому заподіяні збитки

Представник підприємства, установи, організації, або громадянин, які будуть
відшкодовувати заподіяні збитки.

Секретар виконкому Світлана ТЕРТИЧНА
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