
 

 

 

 

 

                                

                                          

 

 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

               IV  сесії міської  ради VIII скликання  

 

24 грудня  2020 року № 41 

м.Шепетівка 

 

Про викладення пункту 5 

рішення LXXV (позачергової) 

сесії міської ради VII скликання 

від 9 липня 2020 року №2 

«Про встановлення місцевих  

податків та/або зборів  

на території міста Шепетівка» 

в новій редакції 

  

У зв’язку з відхиленням на засіданні LXXV (позачергової) сесії міської ради VII 

скликання від 9 липня 2020 року проекту рішення «Про встановлення ставок орендної 

плати за земельні ділянки на території міста Шепетівка на 2021 рік», з метою наповнення та 

виконання бюджету Шепетівської міської ради, керуючись ст.26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", відповідно Податкового кодексу України, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Викласти пункт 5 рішення LXXV (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 9 

липня 2020 року №2 «Про встановлення місцевих податків та/або зборів на  території міста 

Шепетівка» в новій редакції: «Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2021 року 

рішення LVIII сесії міської ради VII скликання від 13 червня 2019 року №5 "Про 

встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік на території міста Шепетівка»  (крім 

п. 2 пп. 2.2. - в частині Положення про порядок обчислення та сплату орендної плати за 

землю, ставки орендної плати за землю згідно з додатком 6) 

 

2. Для здійснення контролю направити рішення до Шепетівського управління ГУ ДПС у 

Хмельницькій області у паперовій та електронній формі. 
 

3.Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування у місцевих друкованих засобах 

масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради не 

пізніше як у десятиденний термін з дня його прийняття та підписання. 
 

4. Рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року. 
 

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

соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів (голова комісії Г.Олійник). 

 

 

Міський голова                                       Віталій БУЗИЛЬ 

 



 

 

 

 

 

Готував: 

Начальник фінансового управління    Василь ДРИЩ 

 

 

Погоджено:  

           Головний спеціаліст  юридичного відділу                            Ганна  ГРИГОРЧУК 

 

           Начальник управління економіки,  

           підприємництва та підтримки інвестицій                      Олександр ГРИНЬ 

 

          Секретар міської ради                                                Роман ВОЗНЮК  

 

 


