
                          

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

            від 12 липня 201  7   р. №15                        VІІ позачергова сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                 восьмого скликання

«Про  встановлення  земельного
податку   на  території  об’єднаної
територіальної  громади
Воскресенської  селищної ради  на
2018 рік» 

        Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  нормами  Податкового
кодексу України, враховуючи обговорення, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  земельний податок на території  об’єднаної територіальної
громади Воскресенської селищної ради 2018 рік.

2. Затвердити  положення  про  сплату  земельного  податку  на  2018  рік
(Додаток 1).

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Воскресенської селищної
ради від 25.04.2017р. № 4 «Про встановлення місцевого податку та збору на
території об’єднаної територіальної громади Воскресенської селищної ради
на 2017 рік «плата за землю»».
      4.  Секретарю селищної ради (Білозор Т.П.)  довести дане рішення до
відома громадськості.
      5. Дане рішення ввести в дію з 01 січня 2018 року.
      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  регуляторної  політики,  інвестиційної  діяльності,  планування,
бюджету,  фінансів,  економічної  реформи  підприємства,  приватизації  та
власності.

Селищний  голова                                                                        О.М. Шаповалов

                                                 



                          

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

            від 12 липня 201  7   р. № 13                       VІІ позачергова сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                 восьмого скликання

«Про  встановлення  транспортного
податку на  території  об’єднаної
територіальної  громади
Воскресенської  селищної ради  на
2018 рік» 

        Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  нормами  Податкового
кодексу України, враховуючи обговорення, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  транспортний  податок  на  території  об’єднаної
територіальної громади Воскресенської селищної ради 2018 рік.

2. Затвердити  положення  про  транспортний  податок  на  2018  рік
(Додаток 1).

3. Визнати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  Воскресенської
селищної        ради від 25.04.2017р. № 5 «Про встановлення місцевого
податку  та  збору  на  території  об’єднаної  територіальної  громади
Воскресенської селищної ради на 2017 рік «транспортний податок»».

4. Секретарю  селищної  ради  (Білозор  Т.П.)  довести  дане  рішення  до
відома громадськості.

5. Дане рішення ввести в дію з 01 січня 2018 року.
6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

Селищний  голова                                                                        О.М. Шаповалов

                                                 

                          



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

            від 12 липня 201  7   р. №14                        VІІ позачергова сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                 восьмого скликання

«Про  встановлення  акцизного
збору на  території  об’єднаної
територіальної  громади
Воскресенської  селищної ради  на
2018 рік » 

        Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  нормами  Податкового
кодексу України, враховуючи обговорення, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  акцизний  збір на  території  об’єднаної  територіальної
громади Воскресенської селищної ради на 2018 рік.

2. Затвердити положення про акцизний податок з  реалізації  суб’єктами
роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік   (Додаток 1).

3. Визнати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  Воскресенської
селищної        ради від 25.04.2017р. № 7 «Про встановлення місцевого
податку  та  збору  на  території  об’єднаної  територіальної  громади
Воскресенської селищної ради на 2017 рік «акцизний збір»»

4. Секретарю  селищної  ради  (Білозор  Т.П.)  довести  дане  рішення  до
відома громадськості.

5. Дане рішення ввести в дію з 01 січня 2018 року.
6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

Селищний  голова                                                                        О.М. Шаповалов

                                                 

                          



ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

            від 12 липня 201  7   р. №11                        VІІ позачергова сесія селищної ради
смт. Воскресенське                                 восьмого скликання

«Про  встановлення  податку на
нерухоме  майно,  відмінне  від
земельної  ділянки  на  території
об’єднаної  територіальної  громади
Воскресенської  селищної ради  на
2018 рік » 

        Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  нормами  Податкового
кодексу України, враховуючи обговорення, селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на  території  об’єднаної  територіальної  громади  Воскресенської
селищної ради на 2018 рік.

2. Затвердити положення про податок на нерухоме  майно, відмінне від
земельної ділянки на 2018 рік (Додаток1).

3. Визнати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  Воскресенської
селищної        ради від 25.04.2017р. № 8 «Про встановлення місцевого
податку  та  збору  на  території  об’єднаної  територіальної  громади
Воскресенської селищної ради на 2017 рік «податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки»»

4. Секретарю  селищної  ради  (Білозор  Т.П.)  довести  дане  рішення  до
відома громадськості.

5. Дане рішення ввести в дію з 01 січня 2018 року.
6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

Селищний  голова                                                                        О.М. Шаповалов




	Р І Ш Е Н Н Я
	від 12 липня 2017 р. №15 VІІ позачергова сесія селищної ради

	Р І Ш Е Н Н Я
	від 12 липня 2017 р. № 13 VІІ позачергова сесія селищної ради

	Р І Ш Е Н Н Я
	від 12 липня 2017 р. №14 VІІ позачергова сесія селищної ради

	Р І Ш Е Н Н Я
	від 12 липня 2017 р. №11 VІІ позачергова сесія селищної ради


