
     Підготовлено депутатом міської ради Цертієм О.М. 

 

          ПРОЕКТ № 2735 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ___________ 2019 року             № ____ 
 

 

Про скасування рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 12.07.2018  

№ 1750 «Про затвердження технічної  

документації з нормативної грошової  

оцінки земель міста Кропивницького  

Кіровоградської області» 

 

Керуючись Конституцією України, статтями 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про здійснення державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням 

Конституційного Суду України № 7-рп/2009 від 16.04.2009, з метою усунення 

порушень чинного законодавства, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Скасувати рішення Міської ради міста Кропивницького від 12.07.2018                    

№ 1750 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель міста Кропивницького Кіровоградської області» як таке, що прийняте з 

порушеннями чинного законодавства. 
 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького опублікувати дане рішення                          

у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради. 

 

3. Рекомендувати міському голові надати доручення відповідним виконавчим 

органам Міської ради міста Кропивницького щодо проведення службового 

розслідування з метою встановлення винних осіб у неналежному здійсненні своїх 

посадових обов’язків щодо підготовки проекту регуляторного акта стосовно 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кропивницького та притягнути їх до відповідальності. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова          А.РАЙКОВИЧ 



 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  12 липня   2018  року                                                               № 1750 

 

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, яка була 

виконана 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 пункт 2 даного 

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 Міської ради  міста Кропивницького «Вечірня газета». 

5. Рішення Кіровоградської міської ради від 03.12.2009  № 2904  

“Про затвердження  технічної документації з нормативної грошової оцінки  
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земель міста Кіровограда”, від 14.11.2014  № 3628 “Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 16.02.10 № 3025” з 01.01.2019 

вважати такими, що втратили чинність. 

 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, 

реклами,  регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каратєєва 32 29 74  
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