
КРИСИНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ

xAPKIBcbKoi оБлАстI
хLIII сесiя vII скликання

Рiшення
Вiд 2б березня 2020 року N9 692-VII

Про внесення змiн до рiшення ХХХYI cecii YII скликання
вiд l5.07.2019 року ЛЪ 431-YII <<Про продовжеrlня TepMiHy

дiТ рiшення вiд 11.07.2018 року Л} 3I8-VII <Про
встановлення мiсцевпх податкiв i зборiв на територiТ
Крисипськоi сiльськоi ради на 2019 piK> на 2020 piK>

Вiдповiдно до ст,7, ст, 10, п п, 12.3.1, 1,2,3.2, \2.З.4, 12.3.7 п. 12.3, п п.

|2.4.|, \2.4.з п, 1,2.4,л. |2.5 cT . |2 роздiлу I, ст,266,267,268,268-|,269 289

роздiлу ХII, ст.29ir - 297 роздiлу ХIV Податкового кодексу Украiни, лостанови
кму .,про затвердження Типового рiшення лро встановлення мiсuевих
податкiв i зборiв, Типового положення про оподаткування платою за землю,

Типового положення про оподаткування податком на Еерухоме майно, вiдмiнне
вiд земельнот дiлянки>, наказу ,щержавного koMiTeTy Украiни iз земельних
pecypciB <про затвердження Класифiкацii видiв цiльового призначення земель),
11.24 ст.26, ст. 59 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHb>,

Крисинська сiльська рада
ВИРIШИЛА:

1. У зв'язкУ з технiчною помилкою внести змiни до рiшення ХХХVI cecii
VII скпиканця вiд 15.07.2019 року No 431-VII <Про продовження TepMiHy дiI

рiшення вiД 11.07.2018 року Nч 3l8-VII <<Про встановлення мiсцевих податкiв i

зборiв на територiТ Крисинськоi сiльськоТ ради на 20l9 piK> на 2020 piK>, а

саме:
п. 12529 в додатку 2.1 СТАВКИ податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд

iй редакцii:земельноl дlлянки, викласти

Класифiкачiя булiвель та споруд

наступнrи I

(вiдсоткiв

)елакt

CTaBKr
розмir

податку за 1 кв. метр
z мilriмальноi заробiтноi llлати

l(ол найменуваяня
для юридичпих осiб л:tя tЬiзичних осiб

l зона 2 зоl tzt з зона l зопа 2 зопа 3 зопа

l252.9 Склади та сховища iншi 0,500 0l00

2. Контроль за lшення покласти на комlсlю з питань

планування бюджету i го захистч населення та економiчного

розвитку пiдприем

ttl,,Lф
Секретар сiльськоi р\Лх , *
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н. ФЕдько


