
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 154 

від 15 грудня 2016 року  

м. Заставна 

 

 

       Про здійснення відповідно до закону  

контролю за дотриманням зобов’язань  

щодо платежів до місцевого бюджету 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Леваніна Р.В. про здійснення відповідно до закону 

контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету, 

керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради -  

В И Р І Ш И В:              

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Леваніна Р.В. взяти до відома. 

2. Вважати роботу міської ради по здійсненню відповідно до закону 

контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету 

задовільною. 

3. Рекомендувати працівникам міської ради постійно проводити 

роз’яснювальну роботу серед жителів міста щодо своєчасної сплати земельного 

податку, контролювати надходження до місцевого бюджету, вчасно виявляти 

факти ухиляння від сплати орендної плати чи земельного податку та вживати 

заходів впливу щодо зазначених осіб. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 



 

Інформація 

про здійснення відповідно до закону контролю 

за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету 

 

 Працівниками міської ради протягом 2016 року проведена значна робота 

по здійсненню контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до 

місцевого бюджету: 

- постійно друкуються у засобах масової інформації, на офіційному веб-

сайті та звучать по радіо оголошення із зазначенням строків сплати 

земельного податку; 

- власникам земельних ділянок, які постійно ухиляються від своєчасної 

сплати земельного податку та орендної плати, надіслані попередження про 

можливість припинення права користування земельною ділянкою у разі 

порушення строків сплати земельного податку; 

- платіжні доручення на сплату земельного податку розносилися і 

депутатами, і працівниками міської ради кожному користувачу додому. 

Всього за 2016 рік надійшло до міського бюджету доходів у вигляді: 

 земельний податок з фізичних осіб – 75069,19 грн. 

 земельний податок з юридичних осіб – 346482,36 грн. 

 плата за оренду землі з фізичних осіб – 290778,82 грн. 

 плата за оренду землі з юридичних осіб – 895990,72 грн. 

 плата за оренду комунального майна – 295904,02 грн. 

 

  

 

 

 

 

 


