ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від ________________ №_____
Про затвердження Порядку визначення та відшкодування
Коростенській міській раді збитків, заподіяних внаслідок
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням,
самовільного зайняття земельних ділянок та використання
земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю
Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статтями 12, 125, 152,156,157, 206 Земельного
кодексу України, Податкового кодексу України, Законами України „Про оренду
землі”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”, розділом ІІ Цивільного кодексу України, Постановою Кабінету
Міністрів України від 19.04.93 №284 „Про Порядок визначення та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, враховуючи
аналіз регуляторного впливу, створення єдиних організаційно-правових та
економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок
невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок
та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю, удосконалення порядку відшкодування збитків, забезпечення
ефективного використання земельного фонду міста та в інтересах міської
громади, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок визначення та відшкодування Коростенській міській
раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок не за
цільовим призначенням, самовільного зайняття земельних
ділянок та
використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю (додаток 1).
1.1. Затвердити форму Акту обстеження та визначення меж, площі та
конфігурації земельної ділянки (додаток 2).
1.2. Затвердити форму Акту визначення розрахунку суми збитків міського
бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування(додаток 3).
1.3. Затвердити форму Повідомлень про необхідність відшкодування збитків
(додаток 4,5,6).
1.4. Затвердити форму Договору про добровільне відшкодування збитків
(неодержаного доходу) (додаток 7).
2. Це рішення набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.
3. Відділу інформаційно-консультаційного забезпечення оприлюднити це
рішення в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті
міської ради в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури.
Міський голова

В. Москаленко

Секретар міської ради
Начальник відділу архітектури,
містобудування та земельних ресурсів
Заступник начальника відділу архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

В.Вигівський
С.Тумаш

Начальник юридичного відділу

Т.Камінська

О.Мельниченко

Додаток № 1
до рішення _____ сесії
Коростенської міської ради
____ скликання від ____________ №____
Порядок
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням,
самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних
ділянок з порушенням законодавства про плату за землю.
Конституцією України визначено, що земля, її надра, які знаходяться в
межах території України, є об’єктами права власності українського народу. Від
імені українського народу права власника здійснюють органи місцевого
самоврядування в межах, визначених Конституцією (ст.142-145).
Згідно ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських,
селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст
належить, зокрема, розпорядження землями територіальних громад, передача
земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних
осіб та надання земельних ділянок у користування із земель комунальної
власності відповідно до Земельного кодексу України.
Відповідно до ст. 122
Земельного кодексу України сільські, селищні, міські ради передають земельні
ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності
відповідних територіальних громад для всіх потреб.
Цей Порядок розроблений з метою посилення контролю за використанням
земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад
визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неправомірного використання
земельних ділянок у м. Коростені та їх відшкодування Коростенській міській
раді.
Порядок застосовується у випадках використання земельних ділянок не за
цільовим призначенням, самовільного зайняття земельних ділянок та
використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю.
Даний Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації,
суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, а також громадян, у
користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної власності у межах
м. Коростеня.
1. Нормативні посилання.
Зазначений Порядок розроблений на підставі наступних нормативноправових актів: Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового
кодексу України, Закону України „Про оренду землі“, Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні“, Цивільного кодексу України, Постанови
Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 (зі змінами та
доповненнями) „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам“.

2. Визначення термінів.
У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
- самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про
фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення
органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у
власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого
правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до
закону є правомірними;
- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням - фактичне
використання земельної ділянки, яке не відповідає її цільовому призначенню,
встановленому при передачі земельної ділянки у власність чи наданні в
користування, в тому числі в оренду, а також недодержання режиму
використання земельної ділянки або її частини в разі встановлення обмежень
(обтяжень);
- збитки - витрати, а також неодержані нею доходи, які власник земельної
ділянки одержав б у разі належного виконання зобов'язання або додержання
умов здійснення господарської діяльності другою стороною;
- неодержаний дохід - це дохід, який міг би одержати власник землі,
землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не
одержав внаслідок її вилучення (викупу) або зайняття, обмеження прав,
погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за
цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого
діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, у тому числі орендна
плата, яку б міг отримати власник земельної ділянки при належному та
своєчасному оформленні договору оренди земельної ділянки особою, яка її
використовує;
- суб'єкт - юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм
власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні
(громадяни, особи без громадянства, іноземці) особи, якими допущені
порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або
бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки.
3. Сфера дії Порядку.
Порядок встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, заподіяних
Коростенській міській раді внаслідок порушення вимог земельного
законодавства.
Фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з
порушеннями вимог ст. ст. 125, 206 Земельного Кодексу України, повинні
відшкодувати Коростенській міській раді збитки, спричинені їх діями або
бездіяльністю.
Збитки відшкодовуються внаслідок:
- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
- використання земельної ділянки без оформлення документів, що
посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону;
- самовільного зайняття земельної ділянки;
- інших випадків, коли особа використовує земельну ділянку з
порушенням земельного законодавства та законодавства про плату за землю.

4. Порядок підготовки та оформлення матеріалів на комісію по
визначенню збитків.
4.1. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії по визначенню
збитків здійснює відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів
виконавчого комітету Коростенської міської ради.
4.2. На засідання комісії по визначенню збитків для розгляду готуються
наступні матеріали:
- копія рішення Коростенської міської ради про надання в оренду або
поновлення договору оренди земельної ділянки (за наявності);
- документація із землеустрою (за наявності) або акт обстеження та
визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з плановокартографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки та
фотоматеріалами (додаток 1);
- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (за
наявності);
- довідка державного податкового органу щодо справляння плати за
землю;
-письмове повідомлення про наявність збитків з пропозицією заключення
договору про добровільне відшкодування збитків у п’ятиденний термін (5
робочих днів) з дня його отримання (Додаток 3).
- письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних
осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання комісії з документальним
підтвердженням його отримання. Повідомлення повинно бути одержане не
пізніше, ніж за 3 дні до дати засідання комісії. (додаток 4).
- договір про добровільне відшкодування збитків та розрахунок суми
збитків, виконаний на підставі нормативної грошової оцінки земельної ділянки
що є додатком до договору (Додаток 6);
- копії матеріалів листування Коростенської міської ради та її виконавчих
органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами,
якими нанесені збитки (за наявності);
- інші документи, що підтверджують використання або невикористання
суб'єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.
5. Порядок нарахування збитків.
5.1. У разі використання земельної ділянки без правовстановлюючих
документів, збитки визначаються з моменту виявлення користування
земельною ділянкою, переходу права власності на нерухоме майно, або
наявності іншого підтвердження фактичного користування даною земельною
ділянкою. Нарахування збитків проводиться на підставі даних нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, діючої на момент складання розрахунку
збитків за ставками орендної плати поточного року, згідно чинного
законодавства і не більше ніж за 3 (три) попередні роки.
5.2. Суб’єкт господарювання отримує повідомлення про необхідність
нарахування та сплати збитків, які виникли внаслідок використання земельної
ділянки з порушенням законодавства про плату за землю і пропозицію
заключення договору про добровільне відшкодування збитків ( Додаток 3).
Додатком до договору є розрахунок збитків бюджету Коростенської міської ради
від недоотримання коштів за фактичне землекористування.

У випадку неявки та незгоди добровільного відшкодування збитків
протягом п’яти робочих днів, з дня отримання повідомлення, суб’єкт
господарювання отримує повідомлення про те, що матеріали направляються на
розгляд комісії, створеної Коростенською міською радою (далі Комісія). В
повідомленні зазначається місце і дата проведення Комісії. (Додаток 4)
5.3 Розрахунок недоодержаної в місцевий бюджет плати за землю
проводиться відділом архітектури, містобудування та земельних ресурсів
виконавчого комітету Коростенської міської ради по кожній ділянці окремо.
5.4 У разі, якщо підприємство, установа, організація чи громадянин, по
якому проводиться перевірка, частково здійснював плату за землю, і це
підтверджується довідкою Коростенської ОДПІ Головного Управління ДФС у
Житомирській області, щодо справляння плати за землю, то розмір збитку
визначається як різниця між нарахованою та сплаченою сумою.
6. Повноваження комісії по визначенню збитків та порядок розгляду
матеріалів.
6.1.
Контроль
по
визначенню
та
відшкодуванню
збитків
землекористувачами покладається на комісію (далі Комісія).
6.2. Засідання комісії по визначенню збитків скликається головою комісії
та є правомочним за наявністю більше половини від її загального складу.
6.3. Рішення приймається більшістю голосів шляхом відкритого
голосування. При рівній кількості голосів голос головуючого є вирішальним.
6.4. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії
мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка
фіксується у протоколі засідання комісії.
6.5. Матеріали по збиткам розглядаються по кожному суб'єкту окремо.
6.6. На засідання Комісії запрошуються представники підприємств,
установ, організацій та громадяни, якими допущені порушення вимог
законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких
територіальній громаді спричинені збитки. Повноваження усіх запрошених на
засідання комісії боржників повинні бути належним чином оформлені та
підтверджені (довіреність, паспорт та інше).
6.7. Засідання ведеться головою комісії або його заступником.
6.8. Головуючий доповідає матеріали по збиткам, та пропонує суб'єктам
надати відповідні пояснення.
6.9. За результатами розгляду матеріалів Комісією складаються акти про
визначення збитків по кожному суб'єкту окремо (Додаток 2).
6.10. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та
особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від
підпису про це робиться посилання у самому акті.
6.11. Акти про визначення збитків затверджуються рішенням
Коростенської міської ради.
7. Порядок відшкодування збитків.
7.1. У разі добровільного відшкодування збитків заключається договір, що
містить розрахунок суми збитків (Додаток 6), підписується уповноваженою
особою виконавчого комітету Коростенської міської ради та боржником без
складання Акту Комісії, та затвердження його рішенням Коростенської міської
ради.

7.1. При відсутності добровільної сплати збитків, матеріали виносяться
на Комісію та складається Акт. Після затвердження Акту про визначення
збитків рішенням Коростенської міської ради, у п’ятнадцятиденний термін (15
робочих днів) направляються суб'єктам повідомлення про необхідність
відшкодування збитків (Додаток 5).
7.2. У повідомленні зазначаються:
- результати розгляду матеріалів Комісією, розрахунок суми збитків,
рішення Коростенської міської ради про затвердження акту про визначення
збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;
- попередження про те, що у разі відмови відшкодування збитків
відповідні матеріали будуть передані до суду.
7.3. Повідомлення надсилається юридичним та фізичним особам
рекомендованим листом, або вручається особисто під підпис громадянину,
керівнику підприємства, особі відповідальній за документообіг.
7.5. У випадку недосягнення сторонами згоди та/або неотримання
результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у
добровільному порядку протягом 15 днів з моменту отримання боржником
повідомлення, направляються матеріали, розглянуті на засіданні комісії, щодо
відшкодування збитків до юридичного відділу виконавчого комітету
Коростенської міської ради, для підготовки позову про примусове стягнення
збитків в судовому порядку, з урахуванням штрафних санкцій, в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, які розраховуються
за формулою.
Розмір збитків=СЗ*(ОС*2)%/КДР*КДП, де
СЗ– сума збитків на момент складання розрахунку збитків;
ОС – облікова ставка НБУ;
КДР – кількість днів у році;
КДП – кількість днів несплати.

Секретар міської ради

В.Вигівський

Додаток № 2
до рішення _____ сесії
Коростенської міської ради
____скликання від ____________. №____
Акт
обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки
____________20__ р.

м. Коростень

Ми, що нижче підписалися, заступник начальника відділу архітектури,
містобудування та земельних ресурсів ____________________ начальник
інспекції з благоустрою міста ____________________, головний архітектор міста
__________________, начальник відділу доходів фінансового управління
_____________________________ провели територіальне обстеження земельної
ділянки по вул.(пров.)____________________, міста Коростеня зайнятої під
_______________________________
на
предмет
правомірності
землекористування.
В результаті проведеного обстеження виявлено наступне:
1.Земельна ділянка використовується___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(вказати правопорушення)

2.Площа земельної ділянки ________ га;
3.Землекористувач_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(ПІБ та адреса проживання)

Невідємною частиною акту є планово-картографічні матеріали з нанесенням
меж земельної ділянки та фотоматеріалами.
Заступник начальника відділу
архітектури, містобудування та земельних
ресурсів

_________________

Начальник інспекції з благоустрою
міста

________________

Головний архітектор
міста

__________________

Секретар міської ради

В.Вигівський

Додаток № 3
до рішення _____сесії
Коростенської міської ради
_____скликання від __________р. №____
АКТ
визначення розрахунку суми збитків міського бюджету
від недоотримання коштів за фактичне
землекористування
м.Коростень

“___”_________________201_р.

Комісія в складі:
Голова комісії___________________________________________________________________
Секретар комісії________________________________________________________________

Члени
комісії__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В ході роботи Комісією було досліджено такі документи:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
щодо втрат до міського бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(назва землекористувача, ідентифікаційний код (номер))
для _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(цільове використання земельної ділянки)
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(категорія земель за цільовим призначенням, адреса земельної ділянки)

Ознайомившись із зазначеними матеріалами, Комісія дійшла до висновку, що фактичне
використання земельної ділянки по вул.. (пров.)___________________, міста Коростеня,
площею________га, без оформлення документа, що посвідчує право на неї, та його
державної реєстрації, спричинило неодержання міською радою доходу в формі орендної
плати, що дає підстави для стягнення з неї у встановленому законом порядку збитків.
Визначити збитки міського бюджету від недоотримання землекористування
_____________________________________________________________________________
(назва землекористувача, ідентифікаційний код (номер))

коштів за фактичне використання даної земельної ділянки на загальну суму
________________ грн. (прописом).
Встановити щомісячну плату по відшкодуванню втрат до моменту оформлення
правовстановлюючих документів у сумі________________
грн. (прописом).

Голова комісії:

_______________________________

Заступник голови комісії:_______________________________
Секретар комісії:

________________________________

Члени комісії:

________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Секретар міської ради

В.Вигівський

Додаток № 4
до рішення ____ сесії
Коростенської міської ради
_____ скликання від __________р. №____
Назва юридичної особи
її юридична або фактична адреса
П.І.Б. фізичної особи
її адреса за місцем реєстрації або фактичного
проживання

ПОВІДОМЛЕННЯ
На підставі Порядку визначення та відшкодування Коростенській міській
раді

збитків,

заподіяних

внаслідок

(зазначити

потрібне)

використання

земельних ділянок не за цільовим призначенням, самовільного
земельних

ділянок,

використання

законодавства про плату

земельних

ділянок

з

зайняття

порушенням

за землю, затвердженого рішенням Коростенської

міської ради від «___»___________201__р.№____ які нанесені Коростенській
міській раді та підлягають відшкодуванню внаслідок (зазначити потрібне)
неоформлення (невчасного оформлення) прав на землю та неодержання
(недоодержання) плати за оренду земельної ділянки (або, не приведення у
відповідність до вимог чинного законодавства, договору оренди на земельну
ділянку_____________________________________________________________
(площа, адреса, цільове призначення земельної ділянки, рішення ради).

Пропонуємо у 5-денний термін з дня надходження цього повідомлення
звернутися до відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів
виконавчого комітету Коростенської міської ради для заключення договору про
добровільне відшкодування збитків.
У разі неявки та відмови добровільного відшкодування , матеріали будуть
подані на розгляд Комісії по визначенню збитків.

Міський голова
Секретар міської ради

В.Москаленко
В.Вигівський

Додаток № 5
до рішення ____ сесії
Коростенської міської ради
_____ скликання від __________р. №____

Назва юридичної особи
її юридична або фактична адреса
П.І.Б. фізичної особи
її адреса за місцем реєстрації
фактичного проживання

або

ПОВІДОМЛЕННЯ
На підставі Порядку визначення та відшкодування Коростенській міській
раді збитків, заподіяних внаслідок
цільовим

призначенням,

використання земельних ділянок не за

самовільного

зайняття

земельних

ділянок

та

використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю,

затвердженого

рішенням

Коростенської

міської

ради

від

«___»___________201__р.№____, які нанесені Коростенській міській раді та
підлягають відшкодуванню, у зв’язку з тим, що Ви не погодились на укладання
договору про добровільне відшкодування збитків, просимо Вас з’явитися на
Комісію по визначенню збитків,яка відбудется _____ _________ _____ року у
кабінеті №____.
При собі мати всі необхідні документи, які посвідчують Ваше право на
користування земельною ділянкою (рішення, договір оренди, проектно-технічну
документацію, тощо), документи, що посвідчують право власності на нерухоме
майно (за наявності) та документи , що посвідчують особу (паспорт, код,
довіреність за наявності).

Міський голова

В.Москаленко

Секретар міської ради

В.Вигівський

Додаток № 6
до рішення ____ сесії
Коростенської міської ради
_____ скликання від __________р. №____

Назва юридичної особи
її юридична або фактична адреса
П.І.Б. фізичної особи
її адреса за місцем реєстрації
фактичного проживання

або

ПОВІДОМЛЕННЯ
На підставі Порядку визначення та відшкодування Коростенській міській
раді збитків, заподіяних внаслідок
цільовим

призначенням,

використання земельних ділянок не за

самовільного

зайняття

земельних

ділянок

та

використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю,

затвердженого

рішенням

Коростенської

міської

ради

від

«___»___________201__р. №____(далі Порядку) Комісією по визначенню
збитків на засіданні, яке відбулося____ ___________ _____року, розглянуто
матеріали про розрахунок збитків, які нанесені Вами через

використання

земельних ділянок не за цільовим призначенням, самовільного зайняття
земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням
законодавства про плату за землю (вибрати потрібне) Коростенській міській
раді та підлягають відшкодуванню внаслідок (вибрати потрібне) неоформлення
(невчасного оформлення) прав на землю та неодержання (недоодержання) плати
за оренду земельної ділянки (або, не приведення у відповідність до вимог
чинного

законодавства,

договору

оренди

на

земельну

ділянку____________________________________________________________
(площа, адреса, цільове призначення земельної ділянки, рішення ради).

Акт про визначення втрат власнику землі від «____» «____________»__ ,
затверджений

рішенням

сесії

Коростенської

міської

ради

від

«____»

«______________»______ року.
У разі визнання вимог Вами, добровільне відшкодування втрат
здійснюється в досудовому порядку, шляхом укладання договору про
відшкодування Коростенській міській раді збитків.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдану шкоду, відповідні
матеріали будуть передані до суду для примусового відшкодування втрат та
вжиття інших заходів, спрямованих на поновлення порушених прав
Коростенської міської ради у сфері земельних відносин.
Додатки:
- копія Акту про визначення втрат власнику землі від « __________ »
201__р.;
- копія

рішення

сесії

Коростенської

міської

ради

«____»___________________201__р.
Міський голова
Секретар міської ради

В.Москаленко
В.Вигівський

від

Додаток № 6
до рішення ____ сесії
Коростенської міської ради
_____ скликання від __________р. №____

ДОГОВІР
про добровільне відшкодування збитків (неодержаного доходу)
м. Коростень

“ ____ ” _____ 20__ року

Коростенська міська рада в особі міського голови __________________, який
діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з однієї
сторони, та__________________________, що проживає за адресою:
______________________________, надалі “Землекористувач", з іншої
сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
Предмет договору
1. „Землекористувач” погоджується, що він використовував земельну
ділянку по вул.(пров.)_______________________, міста Коростеня з
порушенням вимог статті 125, 126 та 206 Земельного кодексу України.
2. „Землекористувач” не заперечує, що за весь період використання ним
земельної ділянки без документів, що посвідчують право користування землею,
та відсутності плати за користування даною земельною ділянкою, „Власник” не
одержував доходи за час тимчасового використання земельної ділянки у
розмірі орендної плати, яку він реально міг би отримати при належному
використанні “Землекористувачем” земельної ділянки з дотриманням вимог
Земельного кодексу України та податкового законодавства.
3. „Землекористувач” не заперечує щодо права “Власника” на
нарахування плати у вигляді неодержаного доходу за час тимчасового
використання земельної ділянки у розмірі орендної плати, яка діяла на момент
виникнення неодержаного доходу, з урахуванням положень статей 156 та 157
Земельного кодексу України, положень Цивільного кодексу України.
Свобода договору
4. Договір є домовленістю двох сторін, спрямованою на встановлення
цивільних прав та обов’язків. Сторони є вільними в укладенні договору,
визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України,
інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог
розумності та справедливості.
5. ”Землекористувач” підтверджує, що договір укладено за взаємною
згодою сторін, без будь-якого тиску з боку “Власника” і є добровільним
волевиявленням сторін.
6. Договір є обов’язковим до виконання сторонами.

Умови договору
7.
“Землекористувач” погоджується добровільно сплатити протягом
1-го місяця кошти в сумі_________ грн. до 10 числа місяця, наступного за
звітним, на розрахунковий рахунок ______________________ за період з
___________20__ року по ___________20__ року.
8. В разі будь-яких змін розміру орендної плати, що діють в м. Коростені,
розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки розмір щомісячної
плати змінюватиметься без внесення змін та доповнень до цього договору.
9. Кошти, які підлягають до сплати відповідно до пункту 7 договору,
зменшуються в разі наявності документів, які підтверджують сплату за
користування даною земельною ділянкою на сплачену суму за період, за
який здійснюється плата.
10.За несвоєчасне внесення платежів у строки, визначені цим договором,
стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного
банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми
заборгованості за кожен день прострочення платежу.
Строк дії договору
11.Договір діє з дати його реєстрації в юридичному відділі виконавчого
комітету Коростенської міської ради до дати державної реєстрації
документа, що посвідчує право користування земельної ділянки, за умови
повної сплати суми зазначеної в пункті 7 договору.
Зміна умов договору і припинення його дії
12.Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною
згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у
судовому порядку.
13.Дія договору припиняється у разі:
розірвання договору за взаємною згодою сторін;
ліквідації юридичної особи;
державної реєстрації документа, що посвідчує право користування земельною
ділянкою, що є предметом цього договору, за умови повної сплати суми
зазначеної в пункті 7 договору;
за рішенням суду на вимогу однієї із сторін.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
Прикінцеві положення
14.Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його
реєстрації в юридичному відділі виконавчого комітету Коростенської
міської ради.
15.Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу.

Реквізити сторін:
Власник:
Коростенська
міська рада
11500, м. Коростень,
вул. Грушевського, 22,
Код ЕДРПОУ:

Землекористувач:

Підписи сторін:
Власник:_______

Договір зареєстровано в
Коростенської міської ради.

Землекористувач:_________

юридичному

відділі

„___ ” ___________________ 20__р. за №__ ________ .

виконавчого

комітету

РОЗРАХУНОК
суми збитків бюджету Коростенської міської ради від недоотримання коштів
за фактичне землекористування
(додаток до договору № __________ від ____________________ )

Землекористувач:______________________________________________________________
Адреса земельної ділянки_________________________________________________________
Цільове призначення земельної ділянки __________________________________________
_____________________________________________________________________________
№ ПОКАЗНИКИ
ПІДСТАВА
ЗНАЧЕННЯ
п/п За фактичне
використання
РІК
1
1
2

2

3
За фактичне використання у минулих роках

Площа
земельної Довідка про нормативно грошову
ділянки
у
межах оцінку
землекористувань (га)
Ставка орендної плати ( Податковий кодекс України
%)
плати Довідка про нормативно грошову
оцінку

3

Сума орендної
грн. у рік

4

Сума орендної плати грн.
у день
Період використання
по факту з
(днів)
по

5

6

4

Нараховано
за Колонка 4 ряд. 4 х колонку 4 ряд.
фактичне використання 5
в період

Загальна сума заборгованості за фактичне використання (ряд. 6) ________________ грн.,
прописом____________________________________________
Фактично сплачено за відповідний період згідно з довідкою Коростенської ОДПІ:
______________________________ грн., прописом ____________________________
Заборгованість на дату укладання угоди:
_____________________________ грн., прописом __________________________________

Секретар міської ради

В.Вигівський

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Коростенської міської ради «Про затвердження Порядку
визначення та відшкодування Коростенській міській раді збитків,
заподіяних внаслідок використання земельних ділянок не за цільовим
призначенням, самовільного зайняття земельних ділянок та використання
земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю»
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом
регулювання
Проблеми, які пропонується розв’язати та важливість їх вирішення.
Не зважаючи на випадки використання фізичними та юридичними
особами земельних ділянок міської ради без правовстановлюючих документів,
самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за
цільовим призначенням, невідповідності розміру орендної плати по договорах
оренди землі вимогам чинного законодавства, на даний час в м. Коростені
відсутній нормативно-правовий акт, який би забезпечував право власника
земельної ділянки на відшкодування збитків. Тобто сьогодні на місцевому
рівні неврегульованою є процедура добровільного та примусового
відшкодування збитків, заподіяних Коростенській міській раді внаслідок
порушення вимог земельного законодавства.
Необхідність у прийнятті даного регуляторного акту виникла з метою
запобігання порушень земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та
усунення, здійснення самоврядного контролю при виникненні суперечливих
ситуацій з використанням земельних ділянок, а головне-стимулювання
ефективного використання землі на засадах ринкової економіки.
Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Органи місцевого самоврядування
Суб’єкти господарювання

Так
+
+
+

Ні

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму
неможливе, оскільки порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 19.04.1993р. №284. Статтею 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до виключної
компетенції сільських, селищних, міських рад належить вирішення
відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.
Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого
регуляторного акту у зв’язку із тим, що є певні напрацювання по ньому, які
вимагають втручання у випадку запобігання порушень земельного
законодавства, своєчасне виявлення та усунення яких, визначається шляхом
відшкодування збитків з урахуванням певних моментів, зазначених у новому
Порядку.
Цілі державного регулювання
Метою проекту рішення міської ради є забезпечення права власника
земельних ділянок на відшкодування збитків у випадках, передбачених
законом. Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить установити

єдиний чітко визначений порядок взаємодії між відділами виконкому міської
ради, державними виконавчими, правоохоронними та контролюючими
органами при визначенні та відшкодуванні збитків, але головним нашим
завданням є запобігання порушенням земельного законодавства, при
своєчасному виявленню та усуненню збитків.
Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи
Опис альтернативи
Не прийняття запропонованого У разі неприйняття проекту рішення, залишиться
регуляторного акту (далі – незабезпеченим право власника земельних ділянок на
відшкодування збитків, у випадках, передбачених
Альтернатива №1)
законодавством.
Відсутня процедура прийняття регуляторного акту.
Прийняття
запропонованого Визначення механізму добровільного та примусового
регуляторного акту
відшкодування збитків, заподіяних Коростенській
міській ралі внаслідок порушення вимог земельного
(далі – Альтернатива №2)
законодавства
Дотримана процедура прийняття регуляторного акту.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування:
Альтерн
Вигоди
атива
№1
-суб’єкти господарювання задоволені
у
відсутності
контролю
за
використанням земельних ділянок, що
заощаджує їх кошти, що є порушенням
чинного законодавства

№2

Витрати

-відсутність
контролю
за
раціональним
використанням
земельних ділянок у місті, що
суттєве зменшує надходження до
міського бюджету;
- зростання соціальної напруги;
- витрати на організацію контролю за
надходженням коштів до міського
бюджету.
-контроль
за
раціональним -пов’язані з розробкою регуляторного
використанням земельних ділянок у акту; контроль за його виконанням;
місті, з метою збільшення надходжень проведення аналізу та заходів по
до міського бюджету;
відстеженню
результативності
регуляторного акту;
-запобігання порушень земельного
законодавства,
при
своєчасному - на організацію контролю за
виявленню та усуненню збитків;
надходженням коштів до міського
- визначення чіткого порядку взаємодії бюджету.
між відділами виконкому міської ради,
державними,
виконавчими,
правоохоронними та контролюючими
органами
при
визначення
та
відшкодуванні збитків.

Оцінка впливу на громаду:
Альтерн
Вигоди
Витрати
атива
№1
- зменшення в певній мірі соціальної -непрямі
витрати
полягають
у
напруги.
зменшенні бюджетних коштів, які

№2

- наповнення міського бюджету;
-раціональне використання земельних
ділянок, розміщених на території
міської ради.

будуть спрямовані на поповнення
міського бюджету, що є важливою
ланкою для соціально-економічного
розвитку
міста,
вирішення
загальноміських проблем.
Відсутні

Оцінка впливу на суб’єктів господарювання:
Визначення кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під
регулювання
Показник
Кількість суб'єктів
господарювання, що підпадають
під дію регулювання, одиниць
Питома вага групи у загальній
кількості, відсотків

Мікро

Малі

Середні

Разом

137

0

0

137

100%

0

0

-

Альтерн
Вигоди
атива
№1
відсутність
контролю
за
використанням земельних ділянок,
що заощаджує кошти суб’єктів
господарювання,
але
це
є
порушенням чинного законодавства
№2
- встановлення чіткого механізму
визначення та відшкодування міській
раді збитків, заподіяних внаслідок
самовільного зайняття земельних
ділянок, використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням,
та використання земельних ділянок з
порушенням законодавства про плату
за землю.
- прозорість дій місцевих органів
влади;

Витрати
Відсутні.

- пов’язані з відшкодуванням міській
раді збитків, заподіяних внаслідок
самовільного
зайняття
земельних
ділянок,
використання
земельних
ділянок не за цільовим призначенням, та
використання земельних ділянок з
порушенням законодавства про плату за
землю.

Витрати суб’єктів господарювання на впровадження регуляторного
акту
Витрати на одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії
регуляторного акта
Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати
станом на 01.05.2016 року – 1450,0 грн. У погодинному визначенні розмір
становить 8,69 грн. (ст. 8 Закону України від 25.12.2015 р. N 928-VIII).
№
п/п
1

Витрати
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та

За перший рік
-

За п’ять
років*
-

2
3
4

5

6

7
8
9
10
11

приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення
кваліфікації персоналу тощо, гривень
Податки та збори (середній розмір сплати єдиного
податку 1 суб’єктом господарювання), гривень
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та
поданням звітності державним органам, гривень
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів
державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних
санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,
ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків,
проведення незалежних/обов’язкових експертиз,
сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення
наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські
товари тощо), гривень
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу,
гривень
Інше (уточнити), гривень
РАЗОМ (сума рядків: 1+3 + 4 + 5 + 6 + + 7 + 8), гривень
Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання,
одиниць
Сумарні витрати суб’єктів господарювання
підприємництва, на виконання регулювання (вартість
регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

8,25 годин*8,69
грн. = 71,69
-

358

-

Незначні витрати
(роздрукування договору
на збитки з актом
розрахунку)
Не передбачається
71,69
137

358
137

9 821,87

49046

* - витрати наступних років можуть змінюватись в залежності від розміру
мінімальної заробітної плати на початок року та кількості суб’єктів
підприємництва
Сумарні витрати за альтернативами
Альтернатива 1
Альтернатива 2

Сума витрат, гривень
9821,87 грн.
9822,87 грн.

Вибір найбільш оптимального
альтернативного способу досягнення цілей
Альтерна
тива
№1

Бал
результатив
ності
1

№2

4

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Проблема наповнення міського бюджету буде вирішена
частково у разі, коли договір оренди закінчився але суб’єкт
господарювання продовжує сплачувати орендну плату
добровільно без урахування коефіцієнту індексації.
Витрати суб’єкта господарювання на впровадження даного
регуляторного акту будуть на рівні витрат при альтернативі 2,
але сума сплачених ним збитків буде значно меншою.
Буде встановлено єдину процедуру відшкодування
збитків міській раді внаслідок порушення вимог земельного
законодавства, а саме: визначено порядок підготовки та
оформлення матеріалів на комісію по визначенню збитків,
вказано повноваження зазначеної комісії та порядок розгляду
матеріалів, встановлено порядок
нарахування
та
відшкодування збитків, що є основним у здійсненні контролю
за використанням земельних ділянок у межах міста , що є
важливим для поповнення міського бюджету.
Дана альтернатива є найбільш прийнятною.

Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого
механізму щодо визначення та відшкодування збитків, заподіяних
Коростенській міській раді, що позитивно вплине на темпи економічного
зростання, та поповнення міського бюджету в цілому.
Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради
«Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Коростенській
міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок
не за цільовим призначенням, самовільного зайняття земельних ділянок та
використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю», за результатами попередніх відстежень результативності вже
прийнятого регуляторного акту.
Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми:
- затвердження нового Порядку визначення та відшкодування Коростенській
міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з
порушенням законодавства про плату за землю;
- затвердження Акту обстеження та визначення меж та Акту визначення
розрахунку суми збитків міського бюджету від недоотримання коштів за
фактичне землекористування;
- затвердження зразка договору про добровільне відшкодування Коростенській
міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з
порушенням законодавства про плату за землю та розрахунку суми збитків, що
є складовою договору;
- затвердження зразків повідомлень про необхідність відшкодування збитків.
Обгрунтування строку дії регуляторного акту
Строк дії пропонується не обмежувати в часі.
Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги
Спеціалісти органу місцевого самоврядування несуть витрати пов’язані з
розробкою регуляторного акту, контролем за його виконанням, проведенням
аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту.
Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акту (розробка,
оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану
діяльності Коростенської міської ради та її виконавчого комітету з підготовки
проектів регуляторних актів на 2016 рік, становить 4 місяці. При витраті 1
повного робочого дня в тиждень на кожний етап, за весь строк матимемо – 16
годин на регуляторні процедури. Заробітна плата розробника регуляторного
акта за 1 год. становить 14,5 грн.
Загальна сума витрат на прийняття 1 регуляторного акту органу
місцевого самоврядування складає 232 грн.
Заходи по відстеженню надходження єдиного податку до міського
бюджету у спеціаліста відповідної категорії займає 0,3 год. в місяць, за рік – 3,6
год. Сума витрат складатиме 52,2 грн.
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів
підприємництва

№ п/п

Назва державного
органу

Витрати на
адміністрування
регулювання за рік,
гривень

Сумарні витрати на
адміністрування
регулювання за
п’ять років, гривень

1.

Коростенська міська
рада

285

1425

285

1425

Сумарно бюджетні витрати на
адміністрування регулювання суб’єктів
підприємництва

Показники результативності регуляторного акту
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта
передбачається за наступними критеріями:
1. Кількість укладених договорів про добровільне відшкодування
Коростенській міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням, самовільного зайняття
земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням
законодавства про плату за землю земельних ділянок з порушенням
законодавства про плату за землю.
2. Розмір відшкодованих міській раді збитків, заподіяних внаслідок
використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю.
Показники результативності

Перший рік запровадження

Розмір
надходжень
до
місцевого бюджету коштів
за нарахування збитків за
використання
земельних
ділянок
з
порушенням
законодавства про плату за
землю
Кількість
суб'єктів
господарювання, на яких
розповсюджується дія акта
Рівень
поінформованості
суб’єктів господарювання
та/або фізичних осіб з
основних положень акта

Прогноз - 250 000,00 тис. 1 250 000,00 тис. грн.
грн.

137

За п’ять років

137

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та
посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно
оприлюднюються в друкованих засобах масової
інформації відповідних рад.
Таким чином, рівень поінформованості суб'єктів
господарювання, фізичних осіб з основних положень
рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться
з ним.
У м. Коростені таким друкованим джерелом
інформації є міська газета «Іскоростень» (у 2016 році
тираж складає 3500 екземплярів).
Крім того, даний регуляторний акт буде розміщено на
офіційній Інтернет-сторінці Коростенської міської ради www.korosten.in.ua у розділі «Регуляторна політика» та
«Доступ до публічної інформації. Рішення міської ради».

Заходи за допомогою яких буде здійснюватися
результативності регуляторного акту
Цільові групи та строки проведення відстеження:

відстеження

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6
місяців після набуття ним чинності.
Повторне відстеження проводитиметься через рік.
Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за
його розробку – відділом архітектури, містобудування та земельних ресурсів
виконавчого комітету Коростенської міської ради на підставі аналізу строків
дії договорів оренди, обстежень самовільно зайнятих земельних ділянок, з
метою запобігання порушень земельного законодавства, своєчасного їх
виявлення та усунення, а головне поповнення міського бюджету.
Міський голова

В.Москаленко

М-ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо
оцінки впливу регулювання.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на
суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур,
виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено
розробником у серпні 2016 року.
Порядковий
номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі
столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернетконсультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі
тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

1.

- Робоча зустріч

Кількість
учасників
консультацій,
осіб

15
Основні результати консультацій (опис):
Доведення до відома присутніх розрахунки та обґрунтування нагальної необхідності
нарахувань збитків.
При розробці проекту регуляторного акта враховано думку суб’єктів господарювання,
керівників бюджетних та комунальних підприємств та установ, представників управління
економіки, фінансового управління, фіскальної служби, громадських організацій щодо
визначення чіткого механізму визначення та відшкодування збитків власникам землі,
заподіяних внаслідок порушення вимог земельного законодавства.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання:
137 (одиниць), з яких усі належать до суб’єктів мікропідприємництва, тобто їх
питома вага складає 100 %.
3. Розрахунок витрат суб’єктів мікропідприємництва на виконання вимог
регулювання
№
п/п

Найменування оцінки

У перший рік Періодичні Витрати
(стартовий рік
(за
за

впровадження наступний
регулювання)
рік)

п’ять
років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1

2

3

4

Придбання необхідного обладнання (пристроїв,
машин, механізмів)
Процедури повірки та/або постановки на
відповідний облік у визначеному органі
державної влади чи місцевого самоврядування
Процедури експлуатації обладнання
(експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
Процедури обслуговування обладнання (технічне
обслуговування)

5

Інші процедури (уточнити)

6

Разом, гривень

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні
виконати вимоги регулювання, одиниць

8

Сумарно, гривень

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

Х
0,0

0,0
137
137*0,0=0,0грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на
01.05.2016 року – 1450,0 грн. У погодинному визначенні розмір становить 8,69 грн. (ст. 8
Закону України від 25.12.2015 р. N 928-VIII).
9
Процедури отримання первинної інформації про
вимоги регулювання
Витрати часу на отримання інформації про
регуляторний акт (пошук рішення на Інтернетсторінці міської ради), отримання необхідної
форми для звітування.
Стосується 100% суб’єктів.
10 Процедури організації виконання вимог
регулювання
11

Оціночно: 0,25 годин
Оціночно: 0,5годин*12=6 годин

Стосується 100% суб’єктів.
Процедури офіційного звітування
Витрати часу на отримання інформації про звіт Оціночно: 0,5 години
щодо регуляторного акту, отримання необхідних
форм та визначення органу, що приймає звіти, та
місця звітності
Стосується 100% суб’єктів
Витрати часу на заповнення звітної форми:
Стосується 100% суб’єктів
Витрати часу на передачу звітної форми:
Стосується 100% суб’єктів

Оціночно: 0,5 години
Оціночно: 1 година

Оцінка витрат часу на корегування (оцінка
природного рівня помилок):

Оціночно: природний рівень 5% від загальної кількості

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

137 осіб * 8,25 годин * 8,69 грн. =
9 821,87 грн.

Сумарно з урахуванням виправлених похибок,
гривень
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9 821,87 грн.*1,05=10 312,96 грн.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий
номер
1

2

3

4

5

Показник
Оцінка “прямих” витрат
суб’єктів підприємництва на
виконання регулювання
Оцінка вартості
адміністративних процедур
для суб’єктів підприємництва
щодо виконання регулювання
та звітування
Сумарні витрати суб’єктів
підприємництва на виконання
з апланованого регулювання
Бюджетні витрати на
адміністрування регулювання
суб’єктів малого
підприємництва

Перший рік
регулювання
(стартовий)
0,0 грн.
(дані рядка 8 пункту
3 М-тесту)
10 312,96 грн. (дані
рядка 15 пункту 3)

10 312,96 грн. (сума
рядків 1 та 2 цієї
таблиці)
285,00 грн. (дані з
таблиці “Бюджетні
витрати на
адміністрування
регулювання
суб’єктів
підприємництва” Мтесту)
Сумарні
витрати
на 10 597,96 грн.
виконання
запланованого (сума рядків 3 та 4
регулювання
цієї таблиці)

За п’ять років
0,0 грн.
51 564,80 грн.

51 564,80 грн. (сума
рядків 1 та 2 цієї
таблиці)
1425,00 грн.
(дані з таблиці
“Бюджетні витрати
на адміністрування
регулювання
суб’єктів
підприємництва”
М-тесту)
52 989,80 грн.
(сума рядків 3 та 4
цієї таблиці)

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання.
Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва
можуть бути:
- зменшення відсоткової ставки орендної плати (% від нормативної
грошової оцінки) відповідно до категорій землекористувачів;
- укладання договорів на добровільну сплату збитків, не доходячи до
примусових стягнень, бо вони передбачають штрафні санкції в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України.
Чинне земельне законодавство, Закон України «Про оренду землі», Закон
України «Про землеустрій», Податковий та Цивільний кодекси та Постанова

Кабінету Міністрів Україн від 19.04.1993 року №284 передбачають пряме
регулювання питань порядку нарахування збитків використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням, самовільного зайняття земельних ділянок
та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю.
Таким чином, Коростенська міська рада не має повноважень щодо
встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з
регулювання. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення
змін до Положення про справляння плати за землю на території міста
Коростеня.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р.
№284. Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
передбачено, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських
рад належить вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних
відносин. Саме Порядок визначення та відшкодування Коростенській міській
раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок не за
цільовим призначенням, самовільного зайняття земельних ділянок та
використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю розроблений з метою посилення контролю за використанням земель,
створення єдиного механізму нарахування збитків, заподіяних внаслідок
неправомірного використання землею в місті Коростені.
Таким чином, прийняття даного Порядку забезпечить право власника
земельних ділянок, тобто міську раду, на відшкодування збитків та раціональне
розпорядження земельними ресурсами міста, у випадках, передбачених
законом.
Міський голова

В. Москаленко

