УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 07 липня 2016 р.

№ 431

Про встановлення
місцевих податків і зборів на 2017 рік
Керуючись підпунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відповідно до статті 12 Податкового кодексу України від 02.12.2010
року №2755-УІ із змінами та доповненнями, сесія Почаївської міської ради
вирішила:
1. Встановити у 2017 році на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади
місцеві податки:
1.1. Податок на майно, який складається з:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортний податок;
- плата за землю, в частині земельного податку.
1.2. Єдиний податок.
2. Встановити у 2017 році на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади
місцевий збір:
- туристичний збір.
3. Затвердити «Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки» (Додаток №1).
4. Затвердити «Положення про порядок справляння транспортного податку» (Додаток №2).
5. Затвердити «Положення про порядок справляння плати за землю в частині земельного
податку» (Додаток №3).
6. Затвердити «Положення про порядок справляння єдиного податку» (Додаток №4).
7. Затвердити «Положення про порядок справляння туристичного збору» (Додаток №5).
8. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2017 року.
9. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.
10. Направити дане рішення в Кременецьку ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціальноекономічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 07 липня 2016 р.

№ 432

Про внесення змін до рішення
сесії Почаївської міської ради
№165 від 21 січня 2016 року

Керуючись підпунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 12, 265, 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010
року №2755-УІ із змінами та доповненнями, сесія Почаївської міської ради
вирішила:
1. Внести зміни в пункт 4 «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території Почаївської міської ради» та викласти у редакції згідно додатку №1
до цього рішення (Додаток №1 додається).
2. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2017 року.
3. Направити дане рішення в Кременецьку ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова

В.С. Бойко

/і
Вик. Чубик А.В. (Касаткін Б.С. ^
Новаковська І.Ю.

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 07 липня 2016 р.

№433

Про затвердження типового договору
«Про справляння туристичного збору»
на території Почаївської міської ради

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26, пунктом 16 частини 4 статті 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 268 Податкового кодексу України, та
Положенням «Про туристичний збір на території Почаївської міської ради» затвердженим
рішенням Почаївської міської ради від 14.05.2015року № 2183, міська рада
вирішила:
1. Затвердити форму типового договору «Про справляння туристичного збору» на
території Почаївської міської ради (Додаток №1).
2. Затвердити перелік документів, що подають юридичні та фізичні особи-підприємці до
Почаївської міської ради для укладання договору (Додаток №2).
3. Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради визначати податкових агентів по
справлянню туристичного збору, які уповноважуються Почаївською міською радою справляти
збір на умовах договору.
4. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті
Почаївської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова

В.С. Бойко

/
Вик. Чубик А.В. 1
Касаткін Б.С.
Новаковська І.Ю. -

^

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

Від «07» липня 2016 року

№ 434

Про затвердження
переліку проектів, що
можуть фінансуватися за рахунок
субвенції на розвиток інфраструктури
Почаївської об’єднаної громади
Враховуючи висновки Тернопільської ОДА №04-3294/23-23 від
29.06.2016 року , 04-2748/23-23 від 31.05.2016 р., №04-2749/23-23 від
3 1.05.2016
року,
№04-2750/23-23,
рішення
комісії
Міністерства
регіонального розвитку від 29.06.2016 року про погодження проектних
заявок поданих виконавчим комітетом Почаївської міської ради, відповідно
до пункту 7 Постанови Кабінету Міністрів України №200 від 16 березня 2016
року про «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних
громад», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сесія Почаївської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік соціальних та інфраструктурних
проектів
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які будуть
реалізовані у 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова
Чубик А.В.
^
Новаковсьйй.Ю.

В.С.Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКЛГ'ІЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «07» липня 2016 року

№ 435

Про затвердження проектнокошторисної документації
«Реконструкція очисних споруд
м. Почаїв, Тернопільської області»

ч<

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.327 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України № 560
від 11 травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», сесія Почаївської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
проектно-кошторисну документацію
(робочий
проект)
«Реконструкція очисних споруд м. Почаїв, Тернопільської області»
загальною кошторисною вартістю 5974,922 тис. грн. (п’ять мільйонів
дев’ятсот сімдесят чотири тисяч дев’ятсот двадцять дві) гривні, в тому числі
зворотних сум 7,784 тис. грн.
2. При вирішенні питання розподілу коштів Державного фонду регіонального
розвитку, виділити кошти з міського бюджету на частку співфінансування
проекту «Реконструкція очисних споруд м. Почаїв, Тернопільської області»
у розмірі 15% від вартості проекту в сумі 896,238 тис. грн.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Почаївської міської
ради № 15 від 24.12.2015р. «Про затвердження проектно-кошторисної
документації «Реконструкція очисних споруд м. Почаїв, Тернопільської
області».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціальноного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова
Максими;
Новакове-.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
від 07 липня 2016 року

№ 436

Про надання дозволу на проведення
благодійного фестивалю «DREM- FEST»
Розглянувши заяву гр.Панасюка Олега Івановича, жителя м.Кременець
вул.Лубенська, 79 з проханням про надання дозволу на проведення благодійного
фестивалю «DREM- FEST» «07» серпня 2016 року на території м.Почаїв з метою
організації дозвілля молоді, керуючись ст.32 п.7 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл ФО - П Панасюку Олегу Івановичу на проведення благодійного
фестивалю «DREM- FEST» на території м.Почаїв «07» серпня 2016 року.
2. Дозволити використовувати озвучення благодійного фестивалю «DREM- FEST»
до 01.00 год.»08» серпня 2016 року.
3. Кременецькому відділу ГУНП в Тернопільській області забезпечити охорону
громадського порядку під час проведення даного заходу.

Міський голова

Лівар Н.М. ^ _
Новаковська І.Ю.

В.С.БОЙКО

