
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від .01.2019                                                                                                   №          
с. Миколаївка 
Про стан сплати орендної плати та земельного 
податку до місцевого бюджету Миколаївської 
сільської ради у 2018 році

Відповідно до п.п. 4 п. «а», п.п. 1 п. «б» статті 33 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  п.  41.1  ст.  41  Податкового  Кодексу
України, беручи до уваги та виконання протокол № 1 від 11.12.2018 року
зустрічі  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  з
товаровиробниками  сільськогосподарської  продукції,  які  здійснюють  свою
діяльність на підзвітній території,  заслухавши та обговоривши інформацію
начальника  відділу земельних відносин та  комунальної  власності,  АПР та
розвитку  сільських  територій  Обливанцової  І.Ю.  про  стан  сплати  та
надходження орендної плати та земельного податку до місцевого бюджету
Миколаївської  сільської  ради  у  2018  році,  з метою наповнення  сільського
бюджету та  виконання  вимог чинного законодавства  України,  виконавчий
комітет сільської ради вирішив:

1. Інформацію доповідача Обливанцової І.Ю. взяти до відома (доповідь
додається).

2. Відділу  земельних  відносин  та  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку сільських територій (Обливанцова І.Ю.):

1) в  своїй  роботі  керуватися  Земельним  кодексом  України,  Законом
України «Про оренду землі», Податковим кодексом України, слідкувати за
використанням земельних ділянок за цільовим призначенням;

2) контролювати стан сплати орендної плати за земельні ділянки, які
орендуються на території сільської ради. 

3) контролювати  стан  заключення  договорів  оренди  на  земельні
ділянки, які на сьогодні використовуються без договорів оренди.

4) проводити роботу з боржниками зі сплати земельного податку.
5) вести  чіткий  контроль  за  раціональним  використанням  земель  та

сплатою податків і зборів, відстежувати терміни закінчення договорів;



6) ініціювати заключення додаткових угод до діючих договорів оренди
(відповідно до протоколу) в частині збільшення ставки орендної плати;

7) клопотати  перед  Управлінням  ДФС  у  м.  Суми  про  надання
інформації  про  заборгованість  зі  сплати  земельного  податку  у  розрізі
платників податку;

8) розпочати  роботу  щодо  переведення  невитребуваних  та
неуспадкованих  земельних часток  (паїв)  у  комунальну  власність  сільської
ради.

4. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради (Пашкурова
В.В.) контролювати стан сплати податків та зборів за землю, сплату інших
платежів, згідно планових показників.

5. Хід виконання даного рішення заслухати у листопаді 2019 року.
6.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М.

Сільський голова             С.САМОТОЙ


