
                                                                                                                                                 

 

УКРАЇНА 

БІЛОБЕРІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Верховинського району Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята сесія  перше пленарне засідання  

РІШЕННЯ 

від   14  грудня  2018 року     село Білоберізка 

№   383 /8-20-1/2018  

  
Про  внесення змін в рішення сімнадцятї сесії 

 восьмого демократичного скликання 

 Білоберізької сільської ради ОТГ                                                         

№ 326 /8-17/2018 від 20 червня  2018  року                                                       

 

  В зв’язку з набуттям чинності Закону України № 9260 від 23.11.2018р. 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким у п. 277.1 ст.277 

«Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами 

населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено» 

доповнено пунктом: для лісових земель – не більше 0,1% від вартості 

одиниці ріллі по області., враховуючи експертний висновок постійної комісії 

сільської ради питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестиційної діяльності, з метою стимулювання 

ефективного та раціонального використання земель та приведення у 

відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів, 

Білоберізька сільська рада об’єднаної територіальної громади  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Внести зміни до пункту 09.01 «ставка земельного податку за земельні 

ділянки для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг» 

Додатку 1 до рішення сімнадцятої сесії  восьмого демократичного скликання  

Білоберізької сільської ради ОТГ  № 326 /8-17/2018 від 20 червня  2018  року  

« Про плату за землю на 2019 рік», встановивши ставку податку за земельні 

ділянки для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, 

грошову оцінку яких не проведено як в межах, так і за межами населених 

пунктів в розмірі 0,1 відсотка від вартості одиниці ріллі по  Івано – 

Франківській області.     

2.  Визначити , що рішення вступає в дію з 01 січня 2019 рок                         

3. Оприлюднити дане рішення  на офіційному сайті Білоберізької сільської 

ради ОТГ. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади Пилипюка В.В. та 

постійну комісію сільської ради питань планування фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. 

  

Білоберізький сільський  голова ОТГ                                       Д.І.Іванюк 
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