
 
 
 
 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 138 

 

 

      від 28 серпня 2019 року 

 

      Про затвердження переліку проблемних питань,  
      вирішення яких надасть можливість  
      запровадити механізми управління земельними ресурсами,  
      комунальним майном та контролю  
      за виконанням рішень сільської ради  
      для максимального наповнення місцевого бюджету 
       
                З метою організації роботи по забезпеченню виконання дохідної частини сільського 

бюджету та збільшенню надходжень до нього, визначення заходів щодо пошуку додаткових 

джерел для його наповнення, усунення зауважень за результатами державного фінансового 

аудиту бюджету об’єднаної територіальної громади Музиківської сільської ради за період з 

01.01.2017 по 31.12.2018 року № 15-21-08-32/01 від 02.04.2019 року в частині питання 

запровадження механізмів управління земельними ресурсами, комунальним майном та 

контролю за виконанням рішень сільської ради для максимального наповнення місцевого 

бюджету, на виконання п.1 Протоколу № 4 засідання комісії з питань наповнення місцевого 

бюджету від 02.08.2019 року: 

         1. Затвердити Перелік проблемних питань, вирішення яких надасть можливість 

запровадити механізми управління земельними ресурсами, комунальним майном та 

контролю за виконанням рішень сільської ради для максимального наповнення місцевого 

бюджету (далі – Перелік), що додається. 

2. Призначити відповідальних осіб за реалізацію та вирішення визначених питань. 

Встановити строки виконання. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на голову комісії з питань 

наповнення місцевого бюджету. 

 

    
 Сільський голова                                                                     С.Н. Лейбзон 



Перелік проблемних питань, вирішення яких надасть можливість запровадити 
механізми управління земельними ресурсами, комунальним майном та контролю за 

виконанням рішень сільської ради для максимального наповнення місцевого бюджету. 
 

1. Встановлення економічно обгрунтованого розміру орендної плати, заключення 

додаткових угод. 

Відповідальні за виконання: начальник відділу земельних ресурсів та розвитку 

інфраструктури – Мельнеченко А.В., головний спеціаліст із землекористування та екології - 

Гордовенко В.П., інспектор з землекоритсування та екології – Новохацька Л.О., староста 

СТО – Вова Т.О. Термін – до 30.09.2019 року. 

 

2. Робота з ГУ ДФС в частині погашення заборгованості по податкам,  надання переліку 

орендарів та інформації щодо внесення змін в існуючі договори.  

Відповідальні за виконання: головний спеціаліст, фінансист - Лебедєва А.М., головний 

спеціаліст з економіки та агропромислового розвитку - Кулик І.В., головний спеціаліст із 

землекористування та екології - Гордовенко В.П., інспектор з землекоритсування та екології 

– Новохацька Л.О., спеціаліст, фінансист - Ртіщева В.С. (за участю відповідальних  

представників ГУ ДФС). Термін – до 31.10.2019 року. 

 

3. Виявити всі земельні ділянки під приватними об’єктами нерухомості , які 

використовуються безоплатно та без правовстановлюючих документів. 

Відповідальні за виконання: начальник відділу земельних ресурсів та розвитку 

інфраструктури – Мельнеченко А.В., головний спеціаліст із землекористування та екології - 

Гордовенко В.П., інспектор з землекоритсування та екології – Новохацька Л.О., староста 

СТО – Вова Т.О. Термін – до 31.10.2019 року. 

 

4. Вжити заходи щодо передачі в оренду не переоформлених земельних часток «паїв».  

Відповідальні за виконання: начальник відділу земельних ресурсів та розвитку 

інфраструктури – Мельнеченко А.В., головний спеціаліст із землекористування та екології - 

Гордовенко В.П., інспектор з землекоритсування та екології – Новохацька Л.О., староста 

СТО – Вова Т.О. Термін – до 30.09.2019 року. 

 

5. Вжити заходів щодо сплати підприємцями в повному обсязі податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки.   

Відповідальні за виконання: головний спеціаліст,фінансист - Лебедєва А.М., головний 

спеціаліст з економіки та агропромислового розвитку - Кулик І.В., староста СТО – Вова Т.О. 

Термін – до 30.09.2019 року. 

 

6. Провести роботу з «тіньовими» орендарями стосовно оформлення даними особами 

ФОП або догору оренди.  

Відповідальні за виконання: головний спеціаліст,фінансист - Лебедєва А.М., головний 

спеціаліст з економіки та агропромислового розвитку - Кулик І.В., начальник відділу 

земельних ресурсів та розвитку інфраструктури – Мельнеченко А.В., головний спеціаліст із 

землекористування та екології - Гордовенко В.П., інспектор з землекоритсування та екології 

– Новохацька Л.О., староста СТО – Вова Т.О. Термін – до 30.09.2019 року. 

 

Сільський голова                                                                     С.Н. Лейбзон 

 


