
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (сьома сесія восьмого скликання)  

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 8-7/VIII   

 

Про встановлення місцевих податків  

і зборів на території Корюківської міської  

територіальної громади 

 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм 

типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку 

та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 24.05.2017 

року № 483, керуючись ст.ст. 7, 12, 266, 284 Податкового кодексу України,                       

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Встановити на території Корюківської міської територіальної громади 

наступні види місцевих податків і зборів:  

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

1.2. Земельний податок; 

1.3. Єдиний податок; 

1.4. Транспортний податок; 

1.5. Туристичний збір. 

 

2. Затвердити:  

2.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Корюківської міської територіальної громади, що додається; 



2.2. Положення про земельний податок на території Корюківської міської 

територіальної громади, що додається; 

2.3. Положення про єдиний податок на території Корюківської міської 

територіальної громади, що додається; 

2.4. Положення про порядок справляння транспортного податку на 

території Корюківської міської територіальної громади, що додається; 

2.5. Положення про туристичний збір на території Корюківської міської 

територіальної громади, що додається. 

 

3. Встановити та затвердити на території Корюківської міської 

територіальної громади пільги зі сплати місцевих податків і зборів за переліком, 

що додається. 

 

4. Вважати такими, що втратили чинність рішення Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 09 липня 2020 року № 2-39/VIІ «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Корюківської міської ради» та рішення 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року                         

№ 38-40/VIІ «Про встановлення пільг зі сплати місцевих податків і зборів на 

території Корюківської міської ради». 

 

5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

 

6. Оприлюднити дане рішення в порядку визначному чинним 

законодавством України.  

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                              Р. АХМЕДОВ 
 


