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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША  СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 	31/15

«12»  грудня 2012 р.
м. Кремінна

                                            
Про затвердження технічної документації 
щодо нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів  с-ща Житлівка, 
с-ща Стара Краснянка, с-ща Червона Діброва
 та с-ща Кузьиіне Кремінської міської ради
                                   
Розглянувши технічну документацію щодо нормативної грошової оцінки земель населених  пунктів селищ Житлівка, Стара Краснянка , Червона Діброва та  Кузьмине Кремінської міської ради Кремінського району Луганської області, розроблену ПП «Обласний центр впровадження «Агроцентрнаука», враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 04.12.2012 року                   №214,  керуючись ст.10,12,17 та п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 271.2, 288, 289 Податкового кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», ст. 21 Закону України «Про оренду землі», ст.26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити  технічну документацію щодо нормативної грошової оцінки земель населених  пунктів селищ Житлівка, Стара Краснянка, Червона Діброва  та  Кузьмине Кремінської міської ради Кремінського району Луганської області, яка набирає чинності відповідно до ст. 271.2  кодексу України.


2. Відділу Держкомзему у Кремінському районі в Луганській області для оподаткування справити розрахунок та видати податковій інспекції нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у постійному користуванні та власності, як фізичних осіб,  так і юридичних,  на території населених  пунктів селищ Житлівка, Стара Краснянка, Червона Діброва та Кузьмине Кремінської міської ради Кремінського району Луганської області у строк згідно пункту 1 даного рішення.

3. Землевпорядному відділу  міської ради у зв’язку з затвердженням нормативної грошової оцінки земель населених  пунктів селищ Житлівка, Стара Краснянка, Червона Діброва та Кузьмине Кремінської міської ради Кремінського району Луганської області провести коректування договорів оренди землі, які не відповідають в частині нарахування орендної плати за землю вимогам ст. 288, 289 Податкового кодексу України у строк згідно пункту 1 даного рішення.

4. Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.









Секретар міської ради                                                   Л.В.Колесніченко

