
 

 

УКРАЇНА 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Городнянського району Чернігівської області 
 

РІШЕННЯ  

Сімнадцята  сесія  сьомого скликання 

 

26 червня  2019 року                                                              с. Тупичів 

 

Про встановлення місцевих 
податків і зборів на території 
Тупичівської сільської ради 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, п п. 
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» та з 
метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, 
сприяння соціально-економічного розвитку територіальної громади, сільська 
рада  ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території Тупичівської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади 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. 

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). 



3. Це рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення на 
офіційному сайті сільської ради та застосовується з 1 січня 2020 року. 
4. Вважати такими, що втратило чинність рішення 6 сесії 7 скликання від 
22.06.2018 року  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 
Тупичівської сільської ради на 2019 рік». 
  

5. Копію даного рішення надіслати у десятиденний строк з дня його 
оприлюднення до Чернігівської ОДПІ (Городнянське відділення).  

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань фінансів,  бюджету, комунальної власності, планування, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій. 
 

 

 

Сільський голова                                       Л. ШОВКОВА 


