
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Сорок п’ята сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від                  2020 року                                                                       №

Про внесення змін до додатку 1
рішення міської ради від
25.06.2019 року № 615 «Про
встановлення ставок та пільг
зі сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки»

З метою врегулювання наповнення бюджету Помічнянської ОТГ,
відповідно до ст. 266 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету
Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм
типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного
податку та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,
керуючись пунктом 24 ч. 1 ст. 26, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до додатку 1 рішення двадцять шостої сесії
Помічнянської міської ради восьмого скликання від 25.06.2019 року № 615
«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки», а саме  код 1242 «Гаражі» викласти в новій
редакції. (додається)

2. Виконавчому комітету Помічнянської міської ради забезпечити
направлення копії даного рішення до Добровеличківського відділення
Голованівської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області та оприлюднити на
сайті Помічнянської міської ради.
        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
Добровеличківське відділення Голованівської ОДПІ ГУ ДФС у
Кіровоградській області в межах своїх повноважень на постійну депутатську
комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку,  цін,
побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування.



Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК

Додаток 1
до рішення міської ради

від       2020 року №

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються з 2020 року та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код згідно з
КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної

громади
 3521710300 Помічнянська міська рада Добровеличківського району

Кіровоградської області (м.Помічна)

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв.
метр (відсотків розміру мінімальної

заробітної плати)
код2 найменування2 для

юридичних
осіб

для фізичних осіб

1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 1,000 0,050
1242.2 Гаражі підземні 1,000 1,000
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,500 0,500
1242.4 Навіси для велосипедів 0,000 0,000

Секретар ради Ірина ФІДАЛЬГО


	D:\Мои документы\СЕСІЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ\2020р\45 -   2020\зміни до ріш №615 від 25.06.2019 р Податок на нерухоме майно на 2020 рік.doc
	Р І Ш Е Н Н Я


