
  

 

 

 
Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А 

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 01лютого 2021 року                        № 9-р 

 

Про утворення робочої групи з проведення 

заходів по координації роботи та збору 

вихідних даних для коригування 

нормативних грошових оцінок земель 

населених пунктів Надвірнянської міської 
територіальної громади 

 

 Для ефективного використання земель населених пунктів Надвірнянської міської 
територіальної громади, для визначення розміру земельного податку та орендної плати за 
земельні ділянки комунальної власності; державного мита при міні, спадкуванні та даруванні 
земельних ділянок; визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва; розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель, керуючись Законами України "Про оцінку земель", "Про 

землеустрій", Методикою нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 №213 (зі змінами), 

беручи до уваги рішення міської ради від 23.10.2013 року №1490-35/2013 "Про затвердження  

матеріалів грошової оцінки земель м.Надвірна", рішення сільських рад, що увійшли до 

складу Надвірнянської міської територіальної громади: 

 

1. Утворити робочу групу з координації роботи та проведення заходів по збору вихідних 

даних для коригування нормативної грошової оцінки земель міста Надвірна та населених 

пунктів, що увійшли до складу Надвірнянської міської територіальної громади, у 

наступному складі: 
- Андрійович З.М. – міський голова, голова робочої групи; 

- Писклинець І.Д. – заступник міського голови, заступник голови робочої групи; 

- Хлопан Л.В., – начальник управління земельних ресурсів міської ради, секретар 

робочої групи 

- Пекарський Т.М. – секретар міської ради; 

- Антонюк О.Б., – керуючий справами виконавчого комітету; 

- Дем'янчук Я.Б., – начальник юридичного відділу міської ради; 

- Костирко Л.Т., – начальник управління містобудування і архітектури, головний 

архітектор м.Надвірна; 
- Новосельський Т.В. – начальник управління економіки міської ради. 

 

2. Під час координації роботи та проведення заходів по збору вихідних даних для 

коригування нормативної грошової оцінки земель міста Надвірна та населених пунктів, 

що увійшли до складу Надвірнянської міської територіальної громади, залучати до 

робочої групи старост та інших відповідальних працівників міської ради та її виконавчих 

органів. 

  

3. Доручити робочій групі вжити дієвих заходів по збору вихідних даних для коригування 

нормативної грошової оцінки земель міста Надвірна, затвердженої рішенням міської 
ради від 23.10.2013 року №1490-35/2013 «Про затвердження  матеріалів грошової оцінки 

земель м.Надвірна» Надвірна і населених пунктів, що увійшли до складу Надвірнянської 


