СМЕРЕКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята

сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ № 2
Від 26 липня 2017 року
Про акцизний податок з реалізації
через роздрібну торговельну мережу
підакцизних товарів на 2018 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, статті 64 Бюджетного
кодексу України, статті 212 Податкового кодексу України зі змінами та
доповненнями, пунктом 24 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціально – економічного та культурного розвитку сесія
Смереківської сільської ради ВИРІШИЛА:
1. Встановити акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну
мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та
промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та
скрапленого газу в розмірі 5 відсотків.
2. Секретарю сільської ради забезпечити направлення копії цього рішення
до органу державної податкової служби.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та культурного
розвитку.
Сільський голова

/підпис/

Б.Стахів

СМЕРЕКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ № 3
Від 26 липня 2017 року
Про затвердження ставок
земельного податку на 2018 рік
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.. 7 Закону України «Про оплату за землю», Податковим кодексом України з
метою ефективного використання земельного фонду сесія Смереківської
сільської ради ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ставки земельного податку по земельних ділянках відповідно
категорії земель:
- за земельні ділянки, які надані для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) - 0,1 відсоток від нормативно – грошової оцінки земель
території Смереківської сільської ради ,
- за земельні ділянки надані громадянам для ведення особистого
селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння,
випасання худоби, індивідуального садівництва – 0,3 відсотка від
нормативно – грошової оцінки земель території Смереківської сільської
ради,
- за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться
під нежитловими приміщеннями в межах населеного пункту на території
Смереківської сільської ради -2 відсотка від нормативно –грошової
оцінки земель території Смереківської сільської ради,
- за земельні ділянки промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та
іншого призначення - 2 відсотка від нормативно – грошової оцінки
земель території Смереківської сільської ради,
- за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
закладів громадського харчування, кредитно – фінансових установ та
будівель ринкової інфраструктури - 2 відсотка від нормативно –
грошової оцінки земель території Смереківської сільської ради,
- за земельні ділянки, які не ввійшли до цього переліку - 2 відсотка від
нормативно – грошової оцінки земель території Смереківської сільської
ради.
2. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійної комісії з
питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та культурного
розвитку. Сільський голова
/підпис/
Б.Стахів

СМЕРЕКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята

сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ № 4
Від 26 липня 2017 року
Про встановлення ставок орендної плати
за користування земельними ділянками різних категорій,
які розміщені на території земель Смереківської сільської ради на 2018 рік.
Керуючись ст.. 13 Конституції України , статтями 12,93 Земельного кодексу
України, ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014
року № 76- VII та з метою ефективного використання земельного фонду
Смереківської сільської ради сесія Смереківської сільської ради ВИРІШИЛА:
1. Встановити плату за земельні ділянки надані громадянам в користування
на умовах оренди для вирощування сільськогосподарських культур за
такою ставкою:
- 3 % від нормативно – грошової оцінки земель території Смереківської
сільської ради.
2. Встановити плату за земельні ділянки, надані фізичним та юридичним
особам в користування на умовах оренди для розміщення і
обслуговування торгівельних приміщень за такою ставкою:
- 12 % від нормативно – грошової оцінки земель території Смереківської
сільської ради.
3. Встановити плату за земельні ділянки, надані фізичним та юридичним
особам, на яких розміщені будівлі і споруди належні їм на правах приватної
власності в межах населених пунктів за такою ставкою:
- 4 % від нормативно – грошової оцінки земель території Смереківської
сільської ради.
4. Зобов’язати орендарів внести зміни в договори оренди із врахуванням
грошової оцінки землі на протязі 1 місяця.
5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та екології.
Сільський голова
/підпис/
Б.Стахів

СМЕРЕКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ № 7
Від 26 липня 2017 року
Про затвердження податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на 2018 рік.
Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від
28.12.2014 року № 71-VIII, Смереківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території сіл Смереків та Перемивки податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та /або
нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та
юридичних осіб, у відсотках розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року за 1 кв. м.
бази оподаткування згідно з додатком.
2. Оприлюднити дане рішення згідно чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, бюджету, і фінансів та соціального - економічного та
культурного розвитку території Смереківської сільської ради.
Сільський голова

/підпис/

Б.Стахів

Додаток №1
До рішення № 7 від 26.07.2017р.
Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до
законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки:
1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
а)житловий будинок – будівля капітального типу , споруджена з
дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно –
правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові
будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної
поверховості. Житловий будинок садибного типу – житлового будинок,
розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та
допоміжних (нежитлових) приміщень – ставка податку для юридичних та
фізичних осіб 0,1 %;
б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза
контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основою будинку одну
(або більше) спільну капітальну стіну - ставка податку для юридичних та
фізичних осіб 0,1 %;
в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та
придатне для постійного у ньому проживання - ставка податку для
юридичних та фізичних осіб 0,2 %;
г) котедж – одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі
для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою ставка податку для юридичних та фізичних осіб 0,1 %;
г)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані
помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів ставка податку для юридичних та фізичних осіб 0,2 %;
2. Cадовий будинок – будинок для літнього ( сезонного) використання, який
в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та
інженерного обладнання не відповідає нормативам, установам для житлових
будинків - ставка податку для юридичних та фізичних осіб 0,1 %;
3. Дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з
метою позаміського відпочинку - ставка податку для юридичних та фізичних
осіб 0,1 %;
Об’єкти нежитлової нерухомості :
а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонари, ресторани та бари,
туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки
відпочинку - ставка податку для юридичних та фізичних осіб 0,5 %;
б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно –
побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей - ставка
податку для юридичних та фізичних осіб 0,5 %;
в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки,
павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування
автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й

громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування ставка податку для юридичних та фізичних осіб 1 %;
г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки - ставка
податку для юридичних та фізичних осіб 0,05 %;
г) будівлі промисловості та склади - ставка податку для юридичних та
фізичних осіб 1 %;
д) будівлі для публічних виступів (крім казино, ігорні будинки) - ставка
податку для юридичних та фізичних осіб 0,2 %;
е)будівлі казино, ігорні будинки - ставка податку для юридичних та
фізичних осіб 1,5 %;
є) господарські ( присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення,
до яких належить сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні,
погреби, навісти, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, горища
житлових будинків, альтанки , тощо - ставка податку для юридичних та
фізичних осіб 0,05 %,
ж) інші будівлі - ставка податку для юридичних та фізичних осіб 0,1 %;
Секретар сесії

/підпис/

А.Гаврильцьо

СМЕРЕКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята

сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ № 9
Від 26 липня 2017 року
Про встановлення транспортного
податку на 2018 рік
Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 7, 12, 267
Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Смереківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Смереківської сільської ради транспортний
податок згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, соціально – економічного та культурного
розвитку.

Сільський голова

/підпис/

Б.Стахів

Додаток №1
до рішення Смереківської сільської
ради
від « 26 » липня 2017 № 9

Транспортний податок
1. Платники податку
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому
числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Смереківської сільської
ради згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.
2. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися
до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см.
3. База оподаткування
Базою оподаткування є легковий автомобіль,
оподаткування відповідно до пункту 2 цього додатку.
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є

об’єктом

4. Пільги із сплати податку
Пільги зі сплати податку - відсутні.
5. Ставка податку
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом
оподаткування відповідно до пункту 2 цього додатку.
6. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Порядок обчислення податку
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб
здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку
та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку
контролюючим органом за місцем його реєстрації до 01 липня року базового
податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло
право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про
перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомленьрішень про сплату податку фізичним особам  нерезидентам здійснюють
контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що
перебувають у власності таких нерезидентів.
Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму
податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію
за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим Кодексом, з
розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація
юридичною особою  платником подається протягом місяця з дня виникнення
права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в
якому виникло право власності на такий об’єкт.
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного
власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім
власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він
втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим
власником  починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей
об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується
пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з
місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
8. Порядок сплати
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і
зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного
кодексу України.
9. Строки сплати податку
Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації.
10. Інше
Питання щодо адміністрування транспортного податку, які не
врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених
Податковим кодексом України.

Секретар сесії

/підпис/

А.Гаврильцьо

СМЕРЕКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята

сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ № 6
Від 26 липня 2017 року
Про встановлення єдиного
податку на види підприємницької
діяльності по Смереківській сільській раді на 2018 рік.
Керуючись п. 24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України» та деякі інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи
оподаткування № 4014- V Ι від 04.11.2011 р. з 01.01.2012 р. вступає в дію глава
Ι розділу XΙV ПКУ від 02.12.2011 р. № 2755 – VI доповненнями та відповідно
до ст.. 293 ПКУ сесія Смереківської сільської ради:
ВИРІШИЛИ:
1. Встановити ставок єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) до
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої з 1 січня
податкового звітного 2018 року та у відсотках до доходу (відсоткові
ставки) залежно від виду господарської діяльності на календарний
місяць:
а) для першої групи платників єдиного податку в розмірі 10% розміру
мінімальної зарплати.
б) для другої групи платників єдиного податку в розмірі 20 % розміру
мінімальної зарплати. (додаток переліку видів послуг).
2. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного
та культурного розвитку.
Сільський голова
/підпис/
Б.Стахів

ДОДАТОК № 1 до рішення №6
від 26.07.2017р.
Види послуг, які надаються першою та другою групами платників єдиного
податку:
№ Код
КВЕД
1 01.11.0
2 01.12.0
3
4
5
6
7

01.21.0
01.23.0
01.24.0
01.25.0
20.30.0

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

20.40.0
20.51.0
36.1
36.63.0
45.11.0
45.25.1
45.41.0
45.42.0
45.45.0
52.11.0

18 52.12.0
19 52.52.0
20 52.44.9
21 52.48.9
22
23
24
25
26
27
28

93.02.0
93.05.0
74.81
60.24.0
28.40.0
52.62.0
52.74.9

29 74.

Cекретар сесії

Види підприємницької діяльності згідно КВЕДу
Вирощування зернових та технічних культур
Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування
продукції розсадників; - вирощування міцелію та грибів
Розведення великої рогатої худоби
Розведення свиней
Розведення птиці
Розведення інших птиць
Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та
столярних виробів
Виробництво дерев’яної тари
Виробництво інших виробів з деревини
Виробництво меблів
Виробництво іншої продукції н.в. і. г.
Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
Інші спеціалізовані будівельні роботи
Штукатурні роботи
Столярні та теслярські роботи
Інші роботи з завершення будівництва
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з
перевагою продовольчого асортименту.
Роздрібна торгівля в не спеціалізованих магазинах без
переваги продовольчого асортименту
Роздрібна торгівля напоями
Роздрібна торгівля іншими товарами для дому
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н.в.
і.г.
Надання послуг перукарнями
Інші індивідуальні послуги
Діяльність у сфері фотографії
Діяльність автомобільного вантажного транспорту
Кування, пресування, штампування, профілювання
Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
Послуги з ремонту інших предметів особистого
користування, домашнього вжитку та металовиробів
Дослідження конюктури ринку. Консультування з питань
комерційної діяльності, діяльності у сфері бухгалтерського
обліку і аудиту.
/підпис/

А.Гаврильцьо

Додаток до рішення №2
До рішення №6
Від 26.07. 2017 року
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про встановлення єдиного
податку на види підприємницької діяльності по Смереківській сільській раді на
2018 рік»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання.
У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України реформується
система справляння місцевих податків та зборів. З 1 січня 2012 року, у
відповідності до Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України», визначаються
нові правила застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності і сплати єдиного податку.
2. Визначення завдань державного регулювання.
Завданням прийняття даного регуляторного акту є встановлення на
території Смереківської сільської ради ставок єдиного податку для
суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб відповідно
до
визначених Податковим кодексом України платників податку, в межах
граничних розмірів ставок, та забезпечення збільшення надходжень до
сільського бюджету.
3. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених завдань у разі
прийняття запропонованого регуляторного акту.
Прийняття зазначеного регуляторного акту забезпечить належне
справляння зазначеного податку в прогнозованих обсягах.
4. Термін дії регуляторного акту.
Зазначений проект нормативно - правового акту є загальнообов’язковим
до застосування на території Смереківської сільської ради та має
необмежений термін дії. За умов внесення змін до Податкового кодексу
України в частині застосування спрощеної системи оподаткування, обліку
та звітності і справляння єдиного податку відповідні зміни будуть внесені
до цього регуляторного акту.
5. Заходи відстеження регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності вказаного рішення буде
проведено через рік після набрання чинності даного акту.
Секретар сесії

/підпис/

А.Гаврильцьо

СМЕРЕКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ № 5
Від 26 липня 2017 року
Про звільнення від сплати податку за землю
на території Смереківської сільської ради на 2018 році
Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.. 284 Податкового кодексу України, враховуючи пропозиції
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціального- економічного та
культурного розвитку, Смереківська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Звільнити у 2018 році від сплати земельного податку в розмірі 100 відсотків:
- фізичних осіб – власників земельних ділянок та землекористувачів:
інвалідів першої і другої груп; фізичних осіб, які виховують трьох і більше
дітей віком до 18 років; пенсіонерів ( за віком); ветеранів війни та особи, на
яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи; учасників бойових дій та учасників
бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення( а також членів їх сімей);
- за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування,які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
- за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів освіти, охорони
здоров’я та соціальної допомоги, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів;
- за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій;
- підприємства, організації, агентства, заклади та установи, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
- парки державної та комунальної власності.
2.Встановити пільги на території Смереківської сільської ради зі ст..ст. 281,282
Податкового кодексу України.
3.Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають
в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за
такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями ( їх частинами)
сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
4.Рекомендувати платникам податку, які користуються пільгами з цього
податку, вивільнені кошти спрямовувати на проведення капітального та
поточного ремонтів приміщень, впровадження заходів з енергозбереження та
зміцнення матеріально- технічної бази зазначених підприємств.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, соціально- економічного та культурного розвитку.
Сільський голова
/підпис/
Б.Стахів

СМЕРЕКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сімнадцята сесія сьомого демократичного скликання
РІШЕННЯ № 8
Від 26 липня 2017 року
Про надання пільги зі сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, на території Смереківської
сільської ради у 2018 році.
Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ,
Закону України від 28.12.2014 р. № 71- VІІІ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціального- економічного та культурного розвитку,
керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Смереківська сільська ради ВИРІШИЛА:
1. Звільнити у 2018 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки:
фізичних осіб, але не більше одного об’єкта на одну особу вказаної
категорії:
- фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- фізичних осіб, які мають статус ветеранів ОУН – УПА, учасників бойових
дій та учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в
антитерористичній операції, забезпечені її проведення( а також членів їх сімей).
юридичних осіб, крім об’єктів, які використовують у комерційних цілях:
- заклади охорони здоров’я сільської ради;
- заклади культури та освіти сільської ради;
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші
організації, засновниками яких є органи місцевого самоврядування, органи
державної служби з надзвичайних ситуацій, військові формування, утворені
відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; установам,
що фінансуються з державного бюджету та місцевого бюджету;
- релігійні організації сільської ради;
- інші заклади, установи, підприємства та організації, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.
Сільський голова

/підпис/

Б.Стахів

