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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 22/проект

“22” лютого 2012 р.							
м.Кремінна

Про встановлення та затвердження ставок податку на землю на 2012 рік 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 22.12.2011 року за № 4235-VI, за відсутності нормативної грошової оцінки землі у сільських населених пунктах, які входять у склад територіальної громади міста Кремінна, враховуючи лист Кремінського відділення Рубіжанської ОДПІ від 17.01.2012 року за № 156/15-21 та висновок постійної комісії з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології (висновок додається)ё  керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Кремінська  міська  рада
В И Р І Ш И Л А:
	Встановити та затвердити на 2012 рік ставки податку на землю у наступних розмірах:

№ з/п
Найменування населених пунктів
Ставки
Середня ставка податку  на землю згідно п.275.1 ст. 275 Податкового кодексу  України (грн. за 1 м кв.)
Розмір диференціації середньої ставки податку на землю згідно п.275.3 ст. 275 Податкового кодексу  України
Ставка податку на землю, яка застосовується для розрахунку (грн. за 1 м кв.)
1
с-ще Житлівка             (до 3 тис. осіб)
середня ставка податку на землю
0,26
3
0,78
2
с-ще Стара Краснянка              (до 3 тис. осіб)
середня ставка податку на землю
0,26
3
0,78
3
с. Ч. Діброва                (до 3 тис. осіб)
середня ставка податку на землю
0,26
3
0,78
4
с-ще Кузьміно                       (до 3 тис. осіб)
середня ставка податку на землю
0,26
3
0,78
 
	Землевпорядному відділу виконкому зробити перерахунок орендної плати за землю з 01.01.2012 року та  внести зміни у  договори оренди землі.

Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі.
4.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 



Кремінський міський голова					В.І.Гриценко







































Н А Д А Т И:

1
Міській раді
- 2 прим.
2
Землевпорядному відділу
- 1 прим.
3
Рубіжанській ОДПІ
- 1 прим.
4
Прокуратурі
- 1 прим.
5
Землекористувачу
-   прим.
6
Відділу Держкомзему у


Кремінському районі
- 1 прим. 
























П О Г О Д Ж Е Н О:


Секретар міської ради


Л.В.Колесніченко


Юрисконсульт


С.В.Кубай



Голова постійної депутатської комісії



Л.В.Стародубцева




