
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 19.07. 2018 № 107 

 м. Золотоноша  
 

Про створення постійно діючої комісії по обстеженню об’єктів нерухомого 

майна та земельних ділянок на території м. Золотоноша 

 

Розглянувши доповідну записку управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин (18.07.2018 № 1517) з метою обстеження 

об’єктів нерухомого майна на території м. Золотоноша, для забезпечення 

надходження коштів до міського бюджету від сплати за землю, податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 189 

Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України 

“Про землеустрій“ та керуючись п. 7, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” , - 

 

1. Створити постійно діючу комісію по обстеженню об’єктів нерухомого 

майна та земельних ділянок на території м. Золотоноша (далі - комісія) у складі: 

 

Масло О.М. – голова комісії, перший заступник міського голови; 

 

Члени робочої групи 

 

Веснін І.В. – начальник управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради; 

Остроглазова В.В.  – начальник управління економіки виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради; 

Флоренко О.А. – начальник управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради; 

Степовенко Г.А. –  в.о. начальника міського фінансового управління 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради; 

Представник міськрайонного управління Держгеокадастру у Золотоніському 

районі та м. Золотоноші (за згодою); 

Представник Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області (за згодою). 

 

2. Комісії:  



2.1. Проводити обстеження об’єктів нерухомого майна на території                 

м. Золотоноша, які перебувають у власності чи користуванні юридичних та 

фізичних осіб, щодо перевірки сплати за землю, оформлення права 

землекористування, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

2.2. За результатами роботи складати відповідні акти та подавати на розгляд 

міському голові. 

2.3. Досліджувати питання виникнення заборгованості з орендної плати, 

проводити аналіз причин її виникнення, вносити пропозиції щодо погашення 

заборгованості по орендній платі орендарями, заслуховувати боржників на 

засіданнях комісії. 

3. Установити, що у разі персональних змін у складі комісії або у 

відсутності осіб, які входять до складу комісії, у зв’язку з відпусткою, 

хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до 

складу комісії за посадами. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління архітектури, регулювання забудови 

та земельних відносин (Веснін І.В.). 

 

 

Міський голова         В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веснін 52295 


