
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _______________ № ______ 

       м. Покровськ 

 

 

Про затвердження нового персонального складу комісії з визначення розміру збитків, 

заподіяних власникам  землі та землекористувачам на території Покровської міської ради 

Донецької області 

 

 

З метою збільшення надходжень від плати за землю, захисту майнових прав міської 

ради від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів 

оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок комунальної власності, 

що призводить до втрат міського бюджету, визначення та відшкодування збитків, завданих 

Покровській міській раді внаслідок порушення порядку землекористування, відповідно до 

статей 12, 125, 152, 156, 157, 206, 211 Земельного Кодексу України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ                        

(зі змінами), Закону України від 17.11.2009 № 1559-VI «Про відчуження земельних ділянок, 

інших об’єктів  нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 

власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (із змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року № 284 «Про порядок визначення 

та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» (із змінами), керуючись  

ст. 33,59,73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування                       

в Україні» (із змінами), виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити новий персональний склад комісії з визначення розміру збитків, 

заподіяних власникам  землі та землекористувачам  на території Покровської міської ради 

Донецької області (Додаток ). 

2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 16.07.2020 № 234 «Про  створення комісії з визначення розміру 

збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам». 

 

 

Міський голова            Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від ________________№ ___________ 

 

Склад 

комісії щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на 

території Покровської міської ради Донецької області 

 

Мілютін  

Костянтин Сергійович 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів, голова комісії 

Добровольський  

Олександр Олександрович 

директор Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами міської ради, заступник голови комісії 

Барановська  

Надія Юріївна 

начальник Відділу з питань земельних відносин 

Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:  

Галіч  

Вікторія Сергіївна 

головний спеціаліст Відділу з питань земельних відносин 

Департаменту фінансово-економічної політики та 

управління активами міської ради 

Зінченко  

Анатолій Миколайович 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

Іщенко  

Антоніна Олегівна 

головний спеціаліст Відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів 

Лафазан  

Олена Олексіївна 

начальник Управління активами Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами міської ради  

Лигач  

Катерина Юріївна 

головний державний ревізор- інспектор Покровського 

відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення 

камеральних перевірок Головного управління ДПС у 

Донецькій області (за згодою) 

Рисованний  

Павло Геннадійович 

 

Начальник Покровського відділу податків і зборів з 

фізичних осіб та проведення камеральних перевірок 

Головного управління ДПС у Донецькій області (за згодою) 

Сисенко  

Катерина Миколаївна 

начальник Відділу планування доходів Управління 

фінансово-економічної політики  Департаменту фінансово-

економічної політики та управління активами міської ради 

   

Керуючий справами   виконкому ради     А. Жук  

  



 

 


