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шоста сесія сьомого скликання 

  

РІШЕННЯ 

___________ 2020 року                                                                          №______  
                                                   
  

Про внесення змін до рішення 34 сесії  

7 скликання від 26 червня 2019 року  

№318-34/VІІ   «Про встановлення місцевих  

податків  і  зборів  на   території 

Киселівської сільської ради на 2020 рік 

  

Відповідно до 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 ХІІ, ст. 291 – 297 розділу ХІV Податкового кодексу України, постанови 

КМУ від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», наказу Державного комітету 

України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового 

призначення земель», Типового положення про оподаткування платою за землю, 

наказу Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження 

Класифікації видів цільового призначення земель», п. 3 розділу II Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих 

податків і зборів» № 2628-VIII від 23.11.2018 року, п. 24 ст. 26, ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 16 січня 2020року 

№466-IXп. сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни на 2021 рік до додатку 1.3 до Положення про оподаткування 

плати за землю на території Киселівської сільської ради, затвердженого рішенням 

34 сесії 7 скликання від 26.06.2019 року №318-34/VІІ,    а саме:   

Встановити ставку орендної плати 12 відсотків від нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок, для юридичних та фізичних осіб ( в т.ч. ФОП) для 



ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення 

фермерського господарства.(Додаток 1.3 додається) 

2. Внести зміни на 2021 рік  до додатку 5 до Положення про туристичний 

збір на території Киселівської сільської ради, затвердженого  рішенням  34 сесії 7 

скликання від 26.06.2019 року , а саме: 

 5. Ставка та порядок обчислення збору 

5.1.Встановити ставку збору у розмірі 0,3 відсотка - для внутрішнього 

туризму та 2 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї 

особи за одну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), 

визначених підпунктом 6.1. пункту 6 цього Положення. Обчислення суми збору 

здійснюється шляхом множення бази справляння, визначеної пунктом 4 цього 

Положення на ставку збору.   

3.    Затвердити положення «Про туристичний збір на території Киселівської 

сільської ради», згідно з додатком 5. 

4. Секретарю сільської ради: 

 оприлюднити дане рішення на сайті Киселівської сільської ради; 

 забезпечити направлення копії цього рішення до Чернігівської 

об’єднаної податкової інспекції ГУ ДФС у Чернігівській області. 

 5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року та є не обмежено дією у 

часі , є безстроковим. 

  6.  Контроль   за   виконанням   цього   рішення    покласти  на постійну     

комісію з питань бюджету, фінансів, регуляторної політики  та соціально-

економічного розвитку (Дуброва В.М.) 

 

Сільський голова                                                               В.ШЕЛУПЕЦЬ 


