
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня  2021 року                                                                            № 152

с. Дмитрівка

Про хід справляння земельного 

податку та орендної плати за 

землю на території  
Дмитрівської сільської 
територіальної громади

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Дмитрівської 
сільської ради Заєць А.О.  про хід справляння земельного податку та орендної 
плати за землю на території Дмитрівської сільської територіальної громади, 
виконавчий комітет сільської ради відзначає, що в старостинських округах і в 
цілому по громаді ведеться цілеспрямована робота по організації своєчасної і 
повної сплати податків та зборів за використання земель, які надходять до 

сільського бюджету.
Так, станом на 1 вересня 2021 року до сільського бюджету фізичними та 

юридичними особами сплачено земельного податку та орендної плати за 
земельні ділянки, що розташовані на території громади, 15 608 415,84 гривень, 
при плані 20 052 870,00 гривень, що становить 77,8% до річного плану.

Керуючись статтями 28, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради 

вирішив:

1. Інформацію начальника фінансового відділу Дмитрівської сільської ради 

Заєць А.О. про хід справляння земельного податку та орендної плати за землю 

на території Дмитрівської сільської територіальної громади взяти до відома.
2. Відділу земельних відносин апарату Дмитрівської сільської ради:

1) проводити постійний моніторинг кількісного та якісного складу 

земельних ділянок по території Дмитрівської сільської територіальної громади 

за площею, складом угідь та правовим статусом;
2) проаналізувати стан укладення договорів оренди землі та їх 

відповідність чинному законодавству;
3) контролювати необхідність поновлення нормативної грошової оцінки 

землі населених пунктів згідно з вимогами Закону України «Про оцінку 

земель»; 
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4) здійснювати постійний контроль за використанням земельних ділянок 
за цільовим призначенням;

5) спільно з фінансовим відділом Дмитрівської сільської ради здійснювати 

постійний контроль за:
ходом сплати земельного податку та орендної плати з юридичних та 
фізичних осіб;
ходом сплати заборгованості за минулі роки.

3.  Начальнику фінансового відділу Дмитрівської сільської ради Заєць А.О. 
підготувати на наступне засідання виконкому питання щодо утворення  Комісії 
з питань забезпечення податкових  та інших надходжень до бюджету 

Дмитрівської сільської територіальної громади і погашення заборгованості  по 

їх сплаті платниками податків,  розташованих на території сільської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Дмитрівської 
сільської ради Камінську Людмилу.

Дмитрівський сільський голова                                        Наталія СТИРКУЛЬ
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