
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ммоаащд М (зздь
м. Володимир-Волинський

Про створення комісії з проведення
інвентаризації земель, розташованих в межах
м.Володимира-Волинського

На виконання Розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 28.04.2017 р. Л9222 «Про проведення інвентаризації земель та оцінки
ефективності їх використання», відповідно до ст.12 Земельного кодексуУкраїни, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи п.7 Розпорядження Л9222 про втрату чинності
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.01.2015 р. Л925
«Про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського танесільськогосподарського призначення, розташованих в межах населенихпунктів і за їх межами та оцінку ефективності їх використання», з метою
ефективного використання земель:
1. Створити комісію з проведення інвентаризації земель, розташованих в

межах м.Володимира-Волинського, та ефективності їх використання (далі

- інвентаризація), в наступному складі:

Голова комісії : СвідерськийО.М. - секретар міської ради, заступник міськогоголови;
Секретар комісії: Чуйко О. Д. - провідний спеціаліст відділу державного
земельного кадастру управління Держгеокадастру у Володимир-Волинському
районі (за згодою).
Члени комісії :
Голіч В. М. - державний інспектор обласної екологічної інспекції у
м.Володимирі-Волинському (за згодою);

і

Киба Т. Я. -начальник управління містобудування і архітектури Виконавчого
комітету міської ради;
Цаль-Цалко Г. А. - голова постійної депутатської комісії з питаньмістобудування, ЖКГ, інфраструктури, комунальної власності,
енергозбереження та земельних відносин (за згодою);
Антоненко Н.Й.

- головний спеціаліст відділу іпайнових і земельних ресурсів
виконавчого комітету міської ради;
Сініцька О. О. - головний державний інспектор відділу оподаткування тя



2. Визначити основні завдання комісії:
1) виявлення земельних ділянок, які не використовуються

використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням;
або

2) виявлення земельних ділянок, які використовуються без оформлення
відповідних прав на землю та їх обмежень, або право користування
якими не встановлено та не здійснено державну реєстрацію;3) виявлення резервів збільшення надходжень від плати за землю домісцевих бюджетів;

4) виявлення інвестиційно-привабливих земельних ділянок, які можутьбути виставлені на земельні торги для реалізації інвестиційних
проектів.

3. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.4. Провести інвентаризацію та перевірку використання земель, розташованих
в межах міста.
5. Роботу комісії оформити актами перевірки
6. За результатами перевірок визначити перелік земельних ділянок
комунальної власності, які використовуються неефективно, з порушенням
вимог земельного законодавства та не наданих- у власність та користування.7. Вжити заходів щодо ефективного використання земель, надання в оренду
земель комунальної власності, не наданих у власність та користування, на
конкурентних засадах.
8. Володимир-Волинській ОДПІ ГУ ЦФС у Волинській області у порядку,
встановленому чинним законодавством :

1) здійснювати контроль за декларуванням та сплатою до бюджету
податкових зобов”язань по земельному податку та орендній платі за
використання земель усіх форм власності, розташованих в межах міста,
відповідно до новоукладених договорів оренди та додаткових угод до діючих
договорів;

2) забезпечити проведення розэяснювальної роботи із суб*єктами
господарювання щодо самостійного декларування ними податковихзобов”язань з плати за землю із застосуванням ставок орендної плати,
встановлених Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні».
9. Вважати таким, що втратило чинність, Розпорядження міського голови від06.02.2015р. М937р «Про створення комісії з проведення інвентаризації
земель несільськогосподарського призначення, розташованих в межахм.Володимира-Волинського».
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаряміської ради, заступника міського голови ОМ, Свідерського.

Перший заступник
міського голови
Антоненко 34953

Я. А. Матвійчук


