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Мiсцеве самоврядувацня

Камrяцська сiльська рада
Апостолiвського району Щнiпропетровськоi областi
IIIосmе ск,luкання
Сороковu черzовu сесiя

рIшЕння
Про податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноiдiлянки,
на територiiКам'янськоi сiльськоi
Ради на 2015 piK
Керуючисьпп.24 п.1 ст. 26 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування
в УкраiЪi>,
вiдповiдно до ст. ст. 10, |2,266 Податкового кодексу УкраiЪи
iз змiналли вiдповiдно до
закону Украiни uпро внесення змiн до Податково.о под.*.у
Украiъи та деяких

ЗаКОНОДаВЧИХ aKTiB УКРаiЪИ ЩОДо податковоi
реформи>

Ьи

метою змiцнення матерiальноi та
фiнансовоi

вiд 28. l).zоlцроку J\ъ 71-\/III та з
Йlсцевого самоврядування,

Кам'янська сiльська рада ВИРIШИЛА:

l,

Встановити на територii Кам'янськоi сiльськоi
ради на 2015 pik ставки податку на
нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки:
для об'ектiв житловоi EepyxoмocTi, що перебувають
у власностi фiзичних та
юридичних
0.5
вiдсотка
у
розмiрi
мiнiйальноi
до
заробiтноi плати,
розмiру
_осiб
встановленоТ законом на 1 сiчня звiтного (податкового)
року, .u i о". метр бази
оподаткування.
- Для об'ектiв.нежитловоi HepyxoMocTi, що перебувають власностi
у
фiзичних та
юридичних
зiдсотка
у
розмiрi
9J.
до
MiHiMbbHoI
заробЙноi
розмiру
плати,
_осiб,
встановленоТ законом на 1 сiчня звiтного (податкового)
року, .u i n". метр бази
оподаткуванЕя.
2, ЗатверДити ПолоЖеЕня про розмiри, ilорядок та пiльги
щодо справляння податку на
нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, на територii
Кur'"rrськоi
сiльськоТ ради (додаток i).
З, Опублiкувати дане рiшення на офiцiйному ВЕБ-порталi Кам'янськоi
сiльськоi ради
в мережi IHTepHeT згiдно чинного законодавства
УкраiЪи.
4. Рiшення набирае чинностi з дня його офiцiйного оприлюднення.
5, Вважати таким, що втратило чицнiстЪ
рiшення kа:rц'янськоi сiльськоi ради вiд
0з,07,20|4 року J,{b 4IO-XXXУIIДI <Про встаЕовлення ставок
податку на
нерухоме майно, вiдмiнне зiд земельriоi дiлянки, на територii
Кам'янськоi
сiльськоi ради ( Рд }lb7-2014))
цього рiшrення покJIасти на постiйну комiсiю сiльськоi
ради
Т":Т::"_л'_1::1:l1IrНЯМ
з питань бюджету та комун_альý!-i B4lcHocTi сiльськоТ
',,i;-; ,
ради.
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с. Кам'янка
вiд 30 сiчня 2015 року
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