
 
 

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА                                                             

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

LІІ  СЕСІЯ       VІІ СКЛИКАННЯ 

 

28  травня  2019 року                           РІШЕННЯ   № 2626 

 

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік 

 
 Відповідно до ст. 7, ст. 10, пп. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.7 п. 12.3, пп. 12.4.1, 12.4.3 п. 

12.4, п. 12.5 ст. 12 розділу І, ст. 266, 267, 268, 268-1, 269 – 289 розділу ХІІ, ст. 291 – 297 

розділу ХІV Податкового кодексу України, постанови КМУ «Про затвердження Типового 

рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про 

оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування податком на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», наказу Державного комітету України із 

земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», 

п. 24 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи  

висновки постійної  депутатської  комісії  з питань  бюджету  селищна рада       ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Вовчанської міської ради на 2020 рік такі податки і збори: 

1.1. Плату за землю. 

1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

1.3. Єдиний податок. 

1.4. Транспортний податок. 

1.5. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

1.6. Туристичний збір.  

2. Затвердити: 

2.1. Положення про оподаткування платою за землю (Додаток 1). 

2.2. Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки (Додаток 2). 

2.3. Положення про оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками 

(Додаток 3). 

2.4. Положення про оподаткування транспортним податком (Додаток 4). 

2.5. Положення про оподаткування збором за місця для паркування транспортних 

засобів (Додаток 5). 

2.6. Положення про оподаткування туристичним збором (Додаток 6). 

3. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації (або іншим можливим способом). 

4. Відповідальним за надходження податків та правильність нарахувань призначити 

спеціаліста І категорії відділу земельних ресурсів та житлово-комунального господарства 

Старосалтівської селищної ради Струка І.В.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань 

бюджету (голова-Тимофєєв В.І.), агропромислового розвитку, екології, земельних відносин 

та використання природних ресурсів (голова - Ткаченко С.А.), комунальної власності та 

житлово-комунального господарства ( голова - Новікова Н.М.) 

 

 

Старосалтівський селищний голова      оригінал підписано              Е.П.Коновалов 

 


