
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
      ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Ш О С Т О Г О  С К Л И К А Н Н Я
С І М Н А Д Ц Я Т А   С Е С І Я

РІШЕННЯ

Від 16 лютого 2015  року         № 989  м.Збараж

Про  внесення  змін  до  рішення  міської
ради  №943  від  29.01.2015  р.  “Про
встановлення  ставок  податків,  які
надходять до місцевого бюджету”

      Розглянувши звернення Збаразької  ОДПІ ( вх.№ 05-101/2,6 від 05.02.2015 р.),  Збаразького

районного  суду  (вх.№  05-97/2,6  від  04.02.2015  р.),  прокуратури  Збаразького  району  (вх.№  05-

105/2,6  від  05.02.2015  р.),  4-ї  державної   пожежно-рятувальної  частини  (вх  №  05-112/2,6  від

09.02.2015 р.), Національного заповідника “Замки Тернопілля” (вх.№  05-99/2,6 від 04.02.2015 р.),

відповідно до пп.24,28 ст 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  пп.12.3,12.5

ст.12 Податкового кодексу України, п.4 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України та деяких

законодавчих актів  України щодо податкової реформи”  від 28 грудня  2014 року №71-YІІІ  сесія

міської  ради

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради №943 від 29.01.2015 року, а саме:  пункт 9 цього

рішення після слів “фізичної культури та спорту ” доповнити словами “ органи державної влади,

органи місцевого самоврядування, установи та організації,  які повністю утримуються за рахунок

коштів  державного,  або  місцевих  бюджетів,  органи  прокуратури,  заповідники   (  у  тому  числі

історико-культурні,  національні  природні  парки,  заказники,  парки  державної  та  комунальної

власності)” на території міської ради.

               

Міський  голова  Збаража Р.С.Полікровський
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