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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 

 

Про внесення змін в додаток до 

рішення Власівської селищної 

ради від 17.07.2017 № 483 «Про 

встановлення ставок 

транспортного податку на 

території Власівської селищної 

ради»  

 

Керуючись ст.267 Податкового кодексу України, ч.3 розділу II 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23.11.2018 № 2628-

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів», пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни в додаток до рішення Власівської селищної ради від 

17.07.2019 № 483 «Про встановлення ставок транспортного податку на 

території Власівської селищної ради», а саме:  

доповнити пункт 6.2 статті 6 абзацом такого змісту: 

«Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати 

контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 

відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та 

юридичними особами. 

З 1 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію 

транспортних засобів, зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після 

закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам 

відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та 

юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом 

на перше число відповідного місяця.» 

2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті 

Власівської селищної ради. 
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3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту 

прав людини, зв’язків з об’єднаннями громадян та  реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності депутата ГЛИНЧЕНКА 

О.М., на голову комісії з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища  депутата КІНДРУ О.А., голову комісії з 

питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та комунальної 

власності депутата ВОВКА Т.В. та голову комісії з бюджетно-фінансових 

питань та соціально-економічного розвитку депутата КОЧЕТКОВУ Т.І. 

 

 

 

Селищний голова                                                                  А.Г.БАБАЧЕНКО 

 

 

 


