
                                                                           

 
 

 ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                     

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 сесія VII скликання 

 

     РІШЕННЯ 

 

03 березня 2017 року 

 

Про внесення змін до рішення 

«Про встановлення ставок податку  

на нерухоме майно, відмінне від  

земельної ділянки на території  

м. Гребінка на 2017 рік »  

 

З метою наповнення міського бюджету, керуючись ст. 143 Конституції України, 

відповідно до Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу                

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованос-

ті бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-19 від 20.12.2016 р., «Про             

внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного 

клімату в Україні» №1797-19 від 21.12.2016 р., та п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Гребінківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення 6 сесії VII скликання  міської ради від 08.07. 2016 

року «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земель-

ної ділянки на території   м. Гребінка на 2017 рік», а саме: 

- в пунктах 1, 2, 3, 4 рішення цифру «0,5%» замінити  цифрою «0,25%». 

2. Внести зміни до Додатку рішення  6 сесії VII скликання  Гребінківської          

міської ради від 08.07. 2016 року  «Про встановлення ставок податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Гребінка на 2017 рік» такі 

зміни: 

1.1. У розділі 2: 

пункт 2.2.2. доповнити підпунктами «ї-л» такого змісту: 

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих                  

санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а  

також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпо-

чинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є 

неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру                          не-

прибуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру                    не-

прибуткових установ та організацій декларація подається платником податку про-

тягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується             почи-

наючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran11999#n11999


й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів 

олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного 

здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,            

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл 

вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних 

споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків 

та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру       

неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та ор-

ганізацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається 

платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок 

сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося           

виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підго-

товки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України; 

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним 

сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей». 

       2.  Відповідно до розділу I «Прикінцевих та перехідних положень» до          

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних           

надходжень у 2017 році» від 20.12. 2016 року № 1791-VIII встановити, що це    

рішення застосовується з дати набрання чинності зазначеного закону. 

         3.  Рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Гребінківської 

міської ради. 

         4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань  бюджету, фінансів, підприємництва, управління майном (голова 

комісії Бондарь І.М.). 

 

 

          Міський голова                              В.І. Колісніченко                                                                                   


