
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про створення комісії з визначення розміру 

збитків, заподіяних власникам землі та 

землекористувачам, та затвердження 

Положення про неї 

12 жовтня  2017 року Старокостянтинів   №319 

 

 

З метою збільшення надходжень від плати за землю, захисту інтересів міської ради 

від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів 

оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок, що призводить до 

втрат міського бюджету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Земельним кодексом України, 

Цивільним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 

року №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити комісію з визначення розміру збитків, заподіяних власника землі та 

землекористувачам, у складі: 

 

Степанишин 

Олександр Дмитрович 

 

- секретар міської ради, голова комісії; 

Камінська 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник фінансового 

управління виконавчого комітету міської ради, заступник 

голови комісії; 

 

Кріль 

Людмила Анатоліївна 

- начальник відділу доходів фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради, секретар комісії; 

 

Возний 

Олександр Андрійович 

- начальник відділу у Старокостянтинівському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

Возний 

Олександр Іванович 

- голова постійної комісії міської ради з питань будівництва, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища (за згодою); 

 



 

Поліщук 

Юрій Михайлович 

2 

- завідувач відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Стецюк 

Петро Петрович 

- завідувач юридично-житлового відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Тарасюк 

Валентина Яківна 

- завідувач відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого  комітету міської ради; 

  

Шевчук 

Вікторія Броніславівна 

- завідувач відділу з питань охорони, раціонального 

використання природніх ресурсів та благоустрою виконавчого 

комітету міської ради. 

 

2. Затвердити положення про комісію з визначення розміру збитків, заподіяних 

власника землі та землекористувачам, згідно з додатком. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради 

від 19 липня 2010 року № 289 «Про створення комісії з визначення розміру збитків, 

заподіяних власникам землі та землекористувачам, та затвердження Положення про неї». 

 
 

 

Перший заступник 

міського голови                                     підпис                                                   В.Богачук 

 


