
 
                        

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

18 травня 2016 р. 

                                 

Про затвердження проекту рішення 

міської ради «Про  встановлення ставок  

земельного податку на території  

міста Гребінка на 2017 рік» 

  Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Податкового кодексу України, керуючись ст. 5 Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі, 

транспорту, земельних відносин, екології, раціонального природокористування, 

постійної комісії з питань бюджету, фінансів, управління майном, з метою 

поповнення доходної частини бюджету міста Гребінка, Гребінківська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити проект рішення міської ради «Про  встановлення ставок 

земельного податку на території міста Гребінка на 2017 рік» (додається). 

2.   Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Гребінківської міської 

ради. 

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань бюджету, фінансів, управління майном ( голова Бондарь І.М.). 

 

                                 

                

Міський голова                                                                                 В.І. Колісніченко 
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ПРОЕКТ 

 
                        

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

Про  встановлення ставок  

земельного податку на території  

міста Гребінка на 2017 рік 

 

        Керуючись ст. 143 Конституції України, статей 26, 59, 69 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до статей 7, 8, 10, 12, 14, 

269 - 289 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, будівництва, житлово-

комунального господарства, торгівлі, транспорту, земельних відносин, екології, 

раціонального природокористування, постійної комісії з питань бюджету, 

фінансів, управління майном, з метою поповнення доходної частини бюджету 

міста Гребінка, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. На території міста Гребінка встановити з 01.01.2017 р. наступні ставки 

земельного податку: 

        1.1 ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких 

проведено (незалежно від місцезнаходження) – у розмірі 3 відсотків від їх 

нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - 1 відсотка 

від їх нормативної грошової оцінки, крім випадків визначених у пункті 1.4.; 

1.2 ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми 

власності) - у розмірі  5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки; 

        1.3 ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених 

пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено – у розмірі 5 відсотків 

від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

1.4 ставка податку за земельні ділянки, які зайняті житловим фондом в 

тому числі багатоквартирними житловими будинками, автостоянками для 

зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без 

отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та 

садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними 

будинками, справляється у розмірі 0,03 відсотків від їх нормативної грошової 

оцінки; 

   2. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Гребінківської 

міської ради.  



        3.    Рішення вступає в дію з 01.01.2017 року. 

      4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань бюджету, фінансів, управління майном ( голова Бондарь І.М.). 

 

 

Міський голова                                                                             В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


