ПРОЕКТ

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
«___» _________ 2018 року

№ ____

Про встановлення місцевих податків
і зборів на території Гребінківської
об’єднаної територіальної громади
на 2019 рік
З метою забезпечення надходжень до бюджету Гребінківської об’єднаної
територіальної громади, на підставі 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, ЗУ «Про
внесення змін до ПКУ та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи» постанови КМУ від 24.05.2017року №483 «Про затвердження Типового
рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про
оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування
податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», наказу Державного
комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів
цільового призначення земель», п. 24 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2019 рік на території Гребінківської об’єднаної територіальної
громади наступні місцеві податки і 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 01.01.2019 року.
3. З 01.01.2019 року вважати таким, що втратило чинність рішення 17 сесії VII
скликання Гребінківської міської ради від 05.07.2017 року «Про встановлення
місцевих податків і зборів на території міста Гребінка на 2018 рік».
4. Відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики міської ради
(Лазоренко Т.Ф.) забезпечити направлення копії даного рішення до
Гребінківського відділення Лубенської ОДПІ ГУ ДФС в Полтавській області,

оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Гребінківської
міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та
підприємництва (Бондарь І.М.).
Міський голова

В.І. Колісніченко

