ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ДНІПРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
( _____________ сесія сьомого скликання )
«____»__________2018 року
с. Дніпровське
Про внесення змін до рішення 20 сесії 7 скликання
від 06 липня 2018 року «Про встановлення місцевих
податків і зборів на території Дніпровської сільської ради
на 2019 рік
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та
діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 р. № 2497-VІІ,
ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4,12.3.7 п.12.3, пп.12.4.1,12.4.3. п.12.4,
п.12.5 ст. 12 розділу І, ст.266, 267, 268, 268-1, 269-289 розділу XII, ст. 291-297
розділу XIV Податкового кодексу України, керуючись п.24 ч.1 ст. 26, ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
вирішила:
1.Внести зміни до рішення 20 сесії 7 скликання від 06 липня 2018 року «Про
встановлення місцевих податків і зборів на території Дніпровської сільської
ради на 2019 рік, а саме:
- в додатку 1.1. до Положення про оподаткування земельним податком на
території Дніпровської сільської ради, ставки земельного податку по коду 09
«Землі лісогосподарського призначення» встановити згідно з додатком 1.1.
2.Секретарю сільської ради Кирієнко Наталії Михайлівні:
2.1.Оприлюднити дане рішення на сайті Чернігівської районної ради та на
інформаційному стенді в приміщенні Дніпровської сільської ради.
2.2. Забезпечити направлення копії цього рішення до Чернігівської об’єднаної
податкової інспекції ГУ ДФС у Чернігівській області.
3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку
сіл територіальної громади.
Сільський голова

В.Г. Деркач

Додаток 1.1
до рішення __________ сесії Дніпровської сільської
ради сьомого скликання від _________ 2018 року
«Про внесення змін до рішення двадцятої сесії
Дніпровської сільської ради сьомого скликання
від 06 липня 2018 року «Про встановлення місцевих
податків і зборів на території Дніпровської
сільської ради на 2019 рік»

СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 1 січня 2019 року.
Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:
Код
області
74

Код
району
74255

Код КОАТУУ

Назва

7425581600
7425581601
7425581602
7425581603
7425581604
7425581605
7425581606

Дніпровська сільська рада
с. Дніпровське
с. Загатка
с. Повідов
с. Прохорів
с. Старик
с. Загатка

Вид цільового призначення земель

Код

09
09.01
09.02
09.03

Назва

Ставки податку
(% нормативної грошової оцінки)
За земельні
За земельні ділянки
ділянки,
за межами
нормативну
населених пунктів,
грошову оцінку
нормативну
яких проведено
грошову оцінку
(незалежно від
яких не проведено
місцезнаходження
для
для
для
для
юриди фізичн юриди фізичних
чних
их осіб
чних
осіб
осіб
осіб

Землі лісогосподарського призначення
Для ведення лісового господарства і пов'язаних з
ним послуг
Для іншого лісогосподарського призначення
Для збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

Секретар сільської ради

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0

0

0

0

Н.М. Кирієнко

