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Про дію рішень міської, сільських та селищних рад про затвердження Положення та встановлення 

ставок  земельного податку 

від 26.02.2016 №7/7-215

м. Красний Лиман

Про дію рішень міської, сільських та селищних рад про затвердження Положення та 

встановлення ставок  земельного податку        

        

Розглянувши рішення міської, сільських та селищних рад про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку, відповідно до п. 8 ст. 8 Закону України “Про 

добровільне об’єднання територіальних громад”, керуючись Податковим кодексом України, 

Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада   

ВИРШИЛА:

1. Визначити, що на відповідних територіях Краснолиманської міської ради  діють Положення та 

ставки земельного податку, затверджені рішеннями міської, сільських та селищних рад:

1.1 Рубцівської сільської ради від 12.06.2015 № VI/47-795 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території Рубцівської сільської ради”;

1.2 Тернівської сільської ради від 02.07.2015 № 6/35-206 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території Тернівської сільської ради”;

1.3 Рідкодубівської сільської ради від 02.07.2015 № 6/41-343 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території Рідкодубівської сільської ради”;

1.4 Коровоярської сільської ради від 26.06.2015 № 6/33-228 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території Коровоярської сільської ради”;

1.5 Шандриголівська сільська рада від 01.07.2015 № 6/36-288 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території Шандриголівської сільської ради”;

1.6 Яцьківської сільської ради від 30.06.2015 № VI/60-424 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території Яцьківської сільської ради”;

1.7 Криволуцької сільської ради від 16.06.2015 № 6/35-483 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території Криволуцької сільської ради”.

1.8 Кіровської селищної ради від 01.07.2015 № 6/48-405 “Про затвердження Положення та 



встановлення ставок земельного податку на території Кіровської селищної ради”;

1.9 Ярівської селищної ради від 25.06.2015 №6/68-657 “Про встановлення ставок земельного 

податку та затвердження Положження про земельний податок по Ярівській селищній раді на 2016

рік”;

1.10 Ямпільської селищної ради від 25.06.2015 №6/41-333 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території Ямпільської селищної ради”;

1.11 Дробишевської селищної ради від 02.07.2015 №6/57-655 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території смт. Дробишеве”;

1.12 Новоселівської селищної ради від 30.06.2015 №6/42-275 “Про затвердження Положення та 

встановлення ставок земельного податку на території Новоселівської селищної ради”;

1.13 Краснолиманської міської ради від 01.10.2015 №6/46-3552 “Про затвердження Положення та

встановлення ставок земельного податку на території Краснолиманської міської ради”;

2. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.

3. Відділу інформаційних технологій міської ради (Мордвінов) розмістити на офіційному сайті 

Краснолиманської міської ради, міськрайонній газеті “Зоря” (Пасічник) опублікувати дане рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Цимідан) та на 

постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Андрєєв).

 Міський голова                                                                   П.Ф. Цимідан


