
Проект 

  
                            

  

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

(дев’ята (27) сесія сьомого скликання) 

 

 

від 07 листопада 2018 року 

м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.06.2018 р. 

“Про затвердження рішення “Про 

встановлення місцевих податків і зборів” 

 

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, нормами Податкового кодексу України, враховуючи 

набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності 

сімейних фермерських господарств», зважаючи на рекомендації постійної комісії з 

питань агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних 

відносин Чернігівської обласної ради від 11.09.2018 року «Про оподаткування 

лісових земель», міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення шостої (24) сесії Городнянської міської ради 

сьомого скликання від 26.06.2018 року “Про затвердження рішення “Про 

встановлення місцевих податків і зборів”, а саме ставки податку для земель 

лісогосподарського призначення викласти в новій редакції згідно додатку.  

2. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації (або іншим 

можливим способом). 

3.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку. 

 

        Міський голова                                                           А.І. Богдан 



Проект 

                                                               Додаток  

                                                               до рішення 9 (27) сесії Городнянської міської 

                                                               ради 7 скликання від 07 листопада 2018 р. 

                                                               “Про внесення змін рішення міської ради 

                                                               від 26.06.2018 р.“Про затвердження рішення 

                                                               “Про встановлення місцевих податків і зборів” 

 

 

СТАВКИ 

земельного податку 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 

74 

 

74214 

7421410100 
м.Городня, с.Вокзал-Городня, 

с.Альошинське, с.Павло-Іванівське 

7421481201 с.Бутівка, с.Радянське, с.Здрягівка 

7421483201 с.Гніздище, с.Стовпівка, с.Горошківка 

7421484001 с.Дроздовиця 

7421485201 с.Конотоп 

7421485351 с.Кузничі, с.Зелене 

7421486401 

с.Моложава, с.Невкля, с.Черецьке, с.Лютіж, 

с.Минаївщина, с.Студенець, с.Картовецьке, 

с.Перерост, с.Залісся 

7421486801 с.Мощенка, с.Гасичівка, с.Сутоки 

7421487001 с.Пекурівка 

7421487301 с.Полісся 

7421487501 с.Сеньківка, с.Берилівка 

7421487601 с.Смичин, с.Дібрівне 

7421488001 с.Солонівка 

7421489201 с.Хотівля, с.Травневе 

7421489601 с.Хрипівка, с.Півнівщина, с.Політрудня 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку
 
(відсотків НГО) 

за земельні ділянки, 
НГО яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, НГО яких 

не проведено 

код найменування 
для 

юридич-
них осіб 

для 
фізичних 

осіб  

для 
юридич-
них осіб 

для 
фізичних 

осіб  

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 
Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

0,1 - 0,1 - 

09.02 
Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,1 - 0,1 - 

09.03 
Для цілей підрозділів 09.01—09.02 та 
для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

- - - - 
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