
                                       проєкт 

УКРАЇНА  
 

Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 
 (сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від ______  2021 року      смт.Рожнятів 
№ ____    /2021 
 
Про встановлення місцевих 
податків та зборів в Рожнятівській   
територіальній громаді  
 
 
(09558000000) 
(код бюджету) 
 

У відповідності до ст. 7,10,12,265,266,267,268,268¹,269-289,291-297 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI зі змінами та 
доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року 
№483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету  
Рожнятівської селищної територіальної громади, керуючись Законом України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» від 11.09.2003 року №1160- IV, пунктом 24 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Рожнятівська 
селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.  Встановити з 01.01.2022 року на території Рожнятівської селищної 
територіальної громади такі місцеві податки та збори: 

1.1.Земельний податок: 
- ставки земельного по згідно з додатком 1; 
- перелік пільг для фізичних та юридичних осіб зі  сплати земельного 

податку згідно з додатком 2; 
1.2.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 
- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

згідно з додатком 3; 
- перелік пільг для фізичних та юридичних осіб зі  сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 4; 
1.3.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і віднесені до першої та 

 



другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1,2 пункту 
293.2 статті 293 Податкового кодексу України згідно з додатком 5. 

1.4.Транспортний податок згідно з додатком 6. 
1.5.Туристичний збір згідно з додатком 7. 
1.6.Збір за місця паркування транспортних засобів згідно з додатком 8.  
 
2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на 

офіційному веб-сайті Рожнятівської селищної ради. 

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітництва (І.Озар) та першого заступника 
селищного голови (В.Сологуб).  

 

Селищний голова                                                                   Василь Рибчак 


