
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

щодо складу комісії з визначення розмірів збитків, заподіяних Мукачівській 

міській раді внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного 

зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням 

законодавства про плату за землю та затвердження плану – графіку засідань 

комісії 
 

  

У зв'язку із кадровими змінами та з метою підвищення ефективності 

заходів щодо визначення розмірів збитків, завданих Мукачівській міській 

територіальній громаді, відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного 

кодексу України, Порядку визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.04.1993р. №284, рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 7 

скликання "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування 

Мукачівській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання 

земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання 

земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю"  від 

28.04.2016р. №184, керуючись ст. 40, ст. 52, ч.6 ст. 59 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Мукачівської міської 

ради В И Р І Ш И В: 
 
 

1. Внести зміни до складу постійно діючої комісії з визначення розмірів 

збитків, заподіяних Мукачівській міській раді внаслідок невикористання 

земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання 

земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, виклавши 

додаток до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

28.03.2017 р. №71 у новій редакції згідно додатку до даного рішення. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради "Про внесення змін до складу постійно діючої комісії 

з визначення розмірів збитків, заподіяних Мукачівській міській раді внаслідок 

невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок 

та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за 

землю" від 22.02.2022 р № 63. 

3. Доручити Управлінню міського господарства мукачівської міської ради 

створити план-графік засідань комісії з визначення розмірів збитків, заподіяних 

Мукачівській міській раді внаслідок невикористання земельних ділянок, 



 

2 

самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з 

порушенням законодавства про плату за землю. 

4. Засідання комісії проводити не рідше 1 (одного) разу на місяць. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

 

 

Міський голова                                                      Андрій БАЛОГА 


