
    

ПРОЕКТ № 2012  

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ______________ 2018  року                                                        №_____ 

 

Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової    оцінки    земель 

міста Кропивницького  

Кіровоградської області    

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, Податковим 

Кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,"Про оренду землі", "Про оцінку земель", Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель міста Кропивницького Кіровоградської області, виконану 

Командитним товариством науково-впроваджувальною фірмою “Нові 

технології” (далі - Документація). 

 2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель міста 

Кропивницького Кіровоградської області з 01.01.2019 року.  

3. Відділу Держгеокадастру у Кіровоградському районі 

Кіровоградської області, при видачі витягів з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельних ділянок, враховувати щорічну 

індексацію відповідно до вимог діючого законодавства.  

4. Зобов'язати платників плати за землю, у встановленому 

законодавством порядку та строки з 01.01.2019 р. здійснювати самостійне 

обчислення суми плати за землю та подання податкових декларацій з 

урахуванням даного рішення.  

5. Державній податковій інспекції у м. Кропивницькому Головного 

управління ДФС в Кіровоградській області враховувати п. 4 рішення при 

здійсненні контролю за повнотою та своєчасністю плати за землю.  

6. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивнцького опублікувати 

дане рішення та технічну документацію з нормативної грошової оцінки 



 

земель міста Кропивницького Кіровоградської області у офіційному віснику 

Кіровоградської міської ради «Вечірня газета». 

7. Вважати з 01.01.2019 р. такими, що втратили чинність рішення 

Кіровоградської міської ради: від 03.12.2009 р. № 2904 "Про затвердження  

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кіровограда", від 14.11.2014 р. № 3628 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 16.02.10 № 3025". 

 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  

міської ради з питань  бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку та  з питань архітектури, будівництва та регулювання 

земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  Грабенка О.В. 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
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     ПРОЕКТ№ 2012 

(Доопрацьований 26.06.2018 р.) 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від ______________ 2018  року                                                        №_____ 

 

Про затвердження технічної 

документації з нормативної 

грошової    оцінки    земель 

міста Кропивницького  

Кіровоградської області    

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, Податковим 

Кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, “Про оренду землі”, “Про оцінку земель”, “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель міста Кропивницького Кіровоградської області, виконану 

Командитним товариством науково-впроваджувальною фірмою “Нові 

технології” (далі - Документація). 

 2. Платники плати за землю самостійно здійснюють обчислення суми 

плати за землю  згідно з вимогами пункту 286.2 статті 286 та пункту 288.7 

статті 288 Податкового кодексу України. 

3. Територіальному органу ДФС враховувати п. 2 рішення при 

здійсненні контролю за повнотою та своєчасністю плати за землю.  

4. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького опублікувати 

дане рішення та технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель міста Кропивницького Кіровоградської області у офіційному віснику 

Кіровоградської міської ради «Вечірня газета». 

5. Вважати з 01.01.2019 р. такими, що втратили чинність рішення 

Кіровоградської міської ради від 03.12.2009 р. № 2904 "Про затвердження  

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кіровограда", від 14.11.2014 р. № 3628 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 16.02.10 № 3025". 



 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  

міської ради з питань  бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку та  з питань архітектури, будівництва та регулювання 

земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  Грабенка О.В. 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
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