
                                                                                                       
  
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(друга сесія восьмого скликання) 
Р І Ш Е Н Н Я 

17 грудня 2020 року 
Про затвердження складу 
комісії зі встановлення розміру відсотків 
від нормативної грошової оцінки при укладенні 
договорів на користування землею  
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положення про порядок визначення розмірів плати за землю при 

укладенні договорів на користування землею в м. Лубни, затвердженого  

рішенням міської ради від 16.08.2018 року, 
міська рада вирішила: 

1. Затвердити склад комісії зі встановлення розміру відсотків від 

нормативної грошової оцінки при укладенні договорів оренди землі: 
Бредун Світлана Іванівна – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова комісії; 
Іващенко Олександр Григорович – начальник Управління з питань 

комунального майна та земельних відносин, заступник голови комісії; 
Ступак Мирослава Володимирівна, головний спеціаліст відділу 

земельних відносин Управління з питань комунального майна та земельних 

відносин, секретар комісії;  
Члени комісії: 

Дудніченко Юрій Сергійович, заступник начальника Управління з 

питань комунального майна та земельних відносин, начальник відділу 

земельних відносин; 
Коваленко Олексій Федорович, депутат міської ради, голова 

постійної депутатської комісії з питань земельних ресурсів; 
Коломієць Олександр Володимирович, начальник Лубенської ДПІ 

(за згодою); 
Крамаренко Віталій Володимирович, депутат міської ради, голова 

постійної депутатської комісії з питань економіко-інвестиційного 

планування, промисловості, підприємництва, регуляторної політики, 

транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій; 
Мелентьєва Наталія Миколаївна, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради; 
Сендзюк Роман Васильович, депутат міської ради, голова постійної 

депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів;     



Супрун Сергій Леонідович, депутат міської ради, голова постійної 

депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та екології. 
Чеверда Юрій Григорович, депутат міської ради, член постійної 

депутатської комісії з питань земельних ресурсів. 
2. Рішення міської ради від 19 лютого 2016 року «Про затвердження 

складу комісії зі встановлення розміру відсотків від нормативної грошової 

оцінки при укладенні договорів оренди землі» та від 17 серпня 2017 року 

«Про внесення змін до складу комісії зі встановлення розміру відсотків від 

нормативної грошової оцінки при укладенні договорів оренди землі» вважати 

такими, що втратили чинність. 
 

Лубенський міський голова                          О.П. Грицаєнко 
 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Лубенської міської ради від 17.12.2020  року 

«Про затвердження кладу комісії зі встановлення відсотків від нормативної 

грошової оцінки при укладення договорів на користування землею» 
 
 

1. Даний проєкт рішення розроблений відповідно до Положення про 

порядок визначення розмірів плати за землю при укладенні 

договорів на користування землею в м. Лубни, затвердженого в 

рішенням міської ради від 16.08.2018 року з метою забезпечення 

договірної роботи з землекористувачами, яким надано земельні 

ділянки в користування або з якими поновлені такі договори. 
2. Мета прийняття даного рішення – визначення розмірів орендної 

плати при укладанні договорів на користування землею. 
3. Від прийняття рішення не очікується збільшення чи зменшення 

надходжень до міського бюджету від плати за землю. 
 
 

Розробник проекту      О.Г. Іващенко 
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