
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

 №                                                                                  від                 2021 року 

 

                                                                                            

Про внесення змін до рішення 

“Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

Збаразької міської  ради на 2022 рік” 

     

 Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12,  статей 265-287, 291-295  

Податкового кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 

Закону  України  “Про  місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  

рекомендації Антимонопольного комітету України, постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та   

комунальної власності  міська рада 

  

                                               ВИРІШИЛА: 

            

1.   Внести зміни до рішення Збаразької міської ради  “Про встановлення   

місцевих  податків  і зборів на території Збаразької міської  ради на 2022 рік” 

від 09 липня 2021 року № VIII/8/127, а саме: 

- в додатку 6 “СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки” по коду класифікації 1271 Будівлі сільськогосподарського 

призначення, лісництва та рибного господарства  в графі “Ставка податку за 1 

кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) для юридичних осіб” 

число 1,0000 замінити на число 0,700; 

- в додатку 7 “ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до підпункту 266.4.2  пункту 266.4  статті 266 Податкового кодексу 

України, зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” 

в графі “Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд” вилучити 

третій рядок “Міські комунальні підприємства”; 

- в додатку 8 “СТАВКИ земельного податку” по кодах виду цільового 

призначення земель 02.01 - 02.07  в графі “Ставки податку за земельні ділянки 

(відсотків нормативної грошової оцінки) за земельні ділянки, нормативну 

грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) для 

юридичних осіб” число 1,000 замінити на число 0,150; 

 

    - в додатку 9 “ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до підпункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із 

сплати земельного податку”, в графі “Група платників, категорія/цільове 

призначення земельних ділянок” вилучити останній рядок “Підприємства, 

організації, установи - для земельних ділянок під об’єктами комунальної 

власності”. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії 



 

2 

 

міської ради з питань  бюджету та соціального захисту населення. 

 

                                                                                     

 

Збаразький міський голова                                      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


