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BaTyTiHcbKa Micbкa рада
Черкаськоi областi
Рirпешня

Про вллесення змiн до рiшrення MicbKoT ради
вiд 07.07 .2а|5.}f9 75-1lVi "Про мiсцевi
податкL1 i збари i] м. Ватутiне гtа 2016 piK''
tsiдповiД}{о дС гtiдiпуt+кТу 24 час"гини першоТ cTaTTi 26 Закоr-rу УкраТл-rи
"ITpo MicrleBe самоврядування в УкраТгri", cT,aTTi 10, пункту 12.З cTaTi,i |2,
пункту 266.1.1 cTaTTi 266 ГIодаткOвого колексу УкраТни вiд 02. \2.2а10 .N9
2155-у1, Закону УкраТни "Гlро внесеFIня змiн до Податкового кодексу

укратни та деяких законодавчих akTiB Украiъи rцодо забезпеченlrя
:збаtа.гiсованос,гi бrодже,t,них }{а/Jхол).кеFIь у 2а16
роцi" вiд 24.12.2015 },lъ 909VIШ, LХrrгутiнська MicbKa рада

ВИt}rШJИJТА:
l. IJrтести до рiшення BaTyTiHcbKclT MicbKoT радI4 вiд 07.07.20l5 ль 751/VI "ПрО мiсцевi податки i збори в м. BaTyTilie на 2а16 piK" TaKi зп,tiни:
1 ) Абзац 3 пункту З. l . викласти в
новiй ре7,1акцiТ:
"L]тавка податку для об'ектiв rкитловоi та нежитJlовоТ HepyxoMocTi,
що
перебуваю:гь у IijlacнocTi фiзичних i tсlридичних осiб станOвитъ 1 вiдсоток вiд
розмiру MiltiMa.llbHoT заробiтнсlТ п:lати, встановленоТ,законом на 1 сiчня
звiтноr,о (шодаtткового) РOкУ, за 1 кв. м бази оподаткування''.
2) Абзац 4 rryHKT,y 3. j. викrrасти в новiй
редакцiТ:
"Встансlвити стаI]ки податку для окреми,ч об'сктiв нежитловоТ
HepyxoMocTi, Iцr.l перебувають у власноатi
фiзичних та [оридичних осiб у
вiдсотlсах дlо розr,пiр1' l,сiнiмальноТ заробi,т,ноТ nrru"r, Bc1aHOEJleHclT заколлом
на l
сiчняl звiтнtlго (шодttтксэвого) року за 1 кв. м бази огrодаткуЕаннr{, а саN{е:
ФбОсхсти не}китловоf шеЕззzхtлмое"гi

Будiвлi .оr*пrЙ
ь;щqд, 9_Еtцдi ___
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Гарахri
IHrlri о6'ск,ги нерухс\,tсго майна, що
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Ставкr.л шоl}атку

гос jlодаi]trовання дJIя обсJIуговування
ос FIoI}F{ сrТ гос п одарськоТ дi,яlл ь н ocTi такого
платн]4tdа
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3). Пiдlпункт а абзацу ДругOго пункту з,1.1. викласти в новiй
редакrliТ:
"для квартир - на б0 кв. MeTpiB''.

4). f,ля господарських споруд та бiдувелъ, якi знаходяться в межах
однOгО будинitоВолодit-lнЯ, розтаillованогo на присадибнiй зепцельнiй
дiлянкi,
та перебув?rють у BJIaCHocTi фiзичноТ особи ставка податку станOви1ъ * 0
вilцсот,кiв вiд рtlзмiру п,riнiмальнот заробiт,нот шлати встансвленот законом на

]

сiчнЯ звi,гногсl (податttОвого роКУ), за l кв. м бази оподаткування. У
разi
перебування У власностi фiзичнот особи кiлькох будинковолодiнъ, на яких
рс}зташOваlri гсrсподарськi сгIоруди т,а будiв:тi, оподаткуванню за ставкою 0
вiдlсотrtiв шiдлягають госгlодарсt кi споруди та булiв;ii, що
розташованi в
Ivlextax будинковоrlодiння за виборсlh4 платниl(а Il()датку,

5). Абзаrtr 4 гrунк,гу з.1.1 . влtкласти вновiй
редаrtцiТ:
Сr:авки податку для об'сктiв не)i{итловоТ HepyxoMocTi, заз}{ачених
у

лунктi

з.i,

тт(о перебуваlоть

зN,rеншуIоться на:

у

власностi фiзичних

та юридичних

осiб,

- 0,1 вiдсоткiв для зони 2 (ц. об'скти

юри/_{ичLlих l]а
LleHTpy пliiTa);

неNситловоТ HepyxoMocTi
(liзичних осiб, що знаходяться за мех{ами залiзничноТ колiТ вiд

, а,2 вiдсотка дJIя зоIlи З (ц. об'скr,и

нежитловоТ riepyxoMocTi
юридичних та фiзичних осiб, що знаходяться в мiкрорайонi Дварiйний та с.
Скаливатка), вiдловiдно до додатку.
6). Абзаrц 2 пункт:у З.2.1. влtкласт.и в новiй
редакцiТ:
"о6'сктом оподаткування с легковi автомобiлi, ll рску випуску яких
минуJjO не бiлыlrе п'яти 1эокiв (включно) та середньо
яких
ринкOва
становитЬ LlонаД 750 розМiрiв мiнjп,rальноТ заробiтноi плати, "upri.r-u
встановленоТ
законоNt гrа ] сiчня подiаткового (звiтного)
року''.
2. РедаКцiТ газетИ "h4icTo робiтни,lе" (Т'раrценко л.с ) опублiкувати
1эiшення "Про внесеFIня зь,liн до рirrrення MicbKoT Ради вiд0"1.07.2015 Л9 751/VI "I]po ш,liсцевi податки i збори в м. BaTyTiHe на 20lб piK'' в газетi.
З. Рiшел+ня вступас в дiю з а|,02,2016
року.
4. i{онтроль за викOна}{ням рiшення покласти на постiйН5z плановобюд>ttетну комiсiю Mi cbKoi' ради.
h4iсъкий голова
;

о.Б. Лисюк

