
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

29 сесія VI скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
 

           27 травня 2015 року    
             
            Про затвердження проекту рішення 

           міської ради “Про встановлення місцевих 

           податків і зборів на території міста Гребінка 

           на 2016 рік” 

 

                  Відповідно ст.  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

України” Податкового кодексу України, керуючись ст. 5 Законом України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 

Гребінківська міська рада      

           

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект рішення міської ради “Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території міста Гребінка на 2016 рік” (додається). 

2. Виконавчому комітету міської ради оприлюднити проекти рішень  на 

офіційному сайті Гребінківської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів та підприємництва. 

 

 

                                        

                

 

                    Міський голова                                      Ф. Г. Мілевський 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                             



                         П Р О Е К Т  

                                                       

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                                                                                                     

Р І Ш Е Н Н Я  

          
                    

           Про встановлення місцевих податків 

           і зборів на території міста Гребінка 

           на 2016 рік” 

 

                   З метою забезпечення надходжень до міського бюджету, керуючись 

п.24 ст. 26 розділу І Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

№ 280/97-ВР від 21.05.1997р.,  на підставі ст.10, п.12.3 ст.12, ст. 266, 267, 268, 291, 

293 Податкового Кодексу  України  від 02.12.2010 року № 2755- VI (із змінами та 

доповненнями), на дотримання вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Гребінківська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА:                   
 

1.  Встановити на 2016 рік на території Гребінківської міської ради наступні 

    місцеві податки та збори:                                                                                                  

1. 1.  Податок на майно, що складається з:  

-  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  

 - транспортного податку;  

 - плати за землю. 

 1.2.  Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють  

      господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності.  

1.3.  Туристичний збір  

2.    Це рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.                                                                      

3.    З 01.01.2016 року вважати таким, що втратило чинність рішення 24 сесії  

     Гребінківської міської ради від 09.07. 2014 року “Про встановлення місцевих  

     податків і зборів на території міста Гребінка з  01.01. 2015 року”.   

 4.  Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Гребінківської міської ради.      

 5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

      бюджету, фінансів та підприємництва (голова комісії Бондарь І.М.).          

 

 

  Міський голова                                       Ф.Г. Мілевський 

 


