
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

сорок третя позачергова чергова сесія 

РІШЕННЯ 

11 вересня 2018 року № 43-1 

Про внесення змін до рішень 
сесій Вергунівської сільської 
ради 

Відповідно до статей 26, 69 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 10, 12, розділів, XII, XIV Податкового 
кодексу України, пункту 4 розділу II Прикінцевих положень Закону України 
від 28.12.2014, № 71-УІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу ' 
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", у 
зв'язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України та з 
метою забезпечення наповнення сільського бюджету, за погодженням 
постійної комісії з питань бюджету та постійної комісії з питань земельних 
відносин, сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішень сесії Вергунівської сільської ради, а саме: 
1.1. Рішення сесії Вергунівської сільської ради від 14.07.2017 № 29-1 «Про 
встановлення ставок місцевих, інших податків та затвердження 
відповідного Положення на 2018 рік» доповнивши Положення про місцеві 
податки і збори такими пунктами: 
5.3 Стави податку за земельні ділянки за одни гектар лісогосподарського 
призначення грошову оцінку яких проведено, встановлюються у відсотках від 
їх нормативної грошової оцінки в таких розмірах: 
Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг - 0,1%; 
Для іншого лісогосподарського призначення - 0,1 %; 
Для інших цілей та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду - 0,1%. 
5.4. Стави податку за земельні ділянки за одни гектар лісогосподарського 
призначення грошову оцінку яких не проведено: 
Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг - 0,1%; 
Для іншого лісогосподарського призначення - 0,1%; 
Для інших цілей та для збереження та використання земель природно-
заповідного фонду - 0,1%. 

1.2. В розділ 9 додатку 1 рішення сесії Вергунівської сільської ради 
від 10.07.2018 № 41-12 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку на 2019 рік» внести наступні зміни: 



2 

09 Землі лісогосподарського призначення 
09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ним послуг 
0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення 

0,1 0,1 0,1 од 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

0,1 0,1 0,1 0,1 

4. Секретарю сільської ради оприлюднити рішення на офіційному 
сайті Вергунівської сільської ради до 15 вересня 2018 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин 

/у 
/ / 

Сільський голова 

ань бюджету. 

Т.І.Горбенко 

в 


