
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
ВО СЬМА  СЕС ІЯ

№ V I I / 8 / 6 від 10 червня 2016 року

Про  внесення  змін  в  рішення  сесії
міської ради № 1115 від 09 червня 2015
р.  “Про  встановлення  ставок
земельного  податку  за  земельні
ділянки”

Розглянувши   лист-  рекомендацію  ДФСУ  ГУДФС  у  Тернопільській  області
Кременецької ОДПІ Збаразьке відділення  (вх. № 05-465/2.6 від 27.05.2016 р.)
про перегляд рішення про встановлення  місцевих податків та зборі  в частині
податку  на  майно,  про  ставки  плати  за  землю,  які  будуть  прийняті  та
застосовані  ів  2017 р.,    взявши до  уваги  пропозиції  постійної  депутатської
комісії  з  питань  регулювання  земельних  відносин,  будівництва  архітектури
керуючись   Законом України   „Про оренду землі” ,  ст.  12,  93 Земельного
кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, сесія міської ради

    ВИРІШИЛА: 

1.  Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1115 від 09 червня 2015 р. “
Про встановлення ставок земельного податку за земельні ділянки “, а саме п.
1.4  даного  рішення  викласти  в  наступній  редакції  :  “  які  перебувають  у
постійному користуванні суб'єктів господарювання незалежно від цільового
призначення ( крім державної та комунальної форми власності ) у розмірі
6% від нормативної грошової оцінки . ( дія даних змін з 01.01.2017 р.)

2.Довести дане рішення до відома землекористувачів  м. Збаража шляхом
оприлюднення даного рішення в місцевих засобах масової інформації та на
офіційному сайті Збаразької міської ради 
3. Направити дане рішення  в Державну податкову інспекцію у Збаразькому
районі. 

Міський голова Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Присяжнюк 
Мартиненко
Напованець
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