
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 04.12.2018 № 41-31/VII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського  

бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування 

 

Розглянувши доповідну записку управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради (20.11.2018 № 2383), відповідно до Порядку визначення та відшкодування 

Золотоніській міській раді збитків, заподіяних внаслідок не оформлення 

документів, що посвідчують право користування земельними ділянками та не 

додержання плати за використання земельних ділянок, затвердженого 

рішенням міської ради від 11.11.2016 № 16-18/VII, ст. 12, 91, 125, 126, 152, 157, 

187, 206, 211 Земельного кодексу України, керуючись ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26,  

ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити акт визначення розрахунку суми втрат міського бюджету від 

недоотримання коштів за фактичне землекористування від 09.11.2018, 

складений комісією з визначення розміру та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам (додається). 

2. Підставою для визначення і відшкодування суми втрат міського бюджету 

є неодержання територіальною громадою доходів за час фактичного 

користування земельною ділянкою загальною площею 0,0693 га, розташованої 

за адресою: м. Золотоноша, вул. Лікарняна, 2, без документів, що посвідчують 

право на землю. 

3. Управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради (Веснін І.В.) надіслати гр. 

Головко О.В. повідомлення про необхідність відшкодування збитків та договір 

про добровільне відшкодування збитків, заподіяних Золотоніській міській раді, 

внаслідок не оформлення документів, що посвідчують право користування 

земельною ділянкою та неодержання плати за використання земельної ділянки. 

4. Боржнику відшкодувати визначені збитки в повному обсязі не пізніше 

одного місяця з дня прийняття цього рішення. 

5. Доручити юридичному відділу виконавчого комітету Золотоніської 



міської ради забезпечити проведення претензійно-позовної роботи з боржником 

згідно з чинним законодавством в місячний термін після закінчення строку на 

добровільне відшкодування збитків у разі несплати коштів, згідно з актом про 

визначення збитків у встановлені терміни. 

6. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на депутатську 

комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Веснін 23900 


