
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про встановлення місцевих податків  

і зборів на території Великодимерської 

селищної територіальної громади 

 

Розглянувши подання Управління фінансів Великодимерської селищної 

ради, керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до пункту 8.3 

статті 8, статей 10, 12, 265, 266, 267, 268, 274, 293 Податкового Кодексу 

України, пункту 24 частини першої статті 26, частини першої статті 59, статті 

69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

позитивні висновки та рекомендації постійних депутатських комісій з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, 

Великодимерська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Встановити на території Великодимерської селищної територіальної 

громади наступні місцеві податки і збори: 

1.1. Податок на майно, який складається з: 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

- плати за землю 

- транспортного податку. 
 
1.2. Єдиний податок. 

1.3. Туристичний збір. 

2. Затвердити положення про місцеві податки і збори згідно з додатками 1-5.  

3. Всі інші визначення щодо місцевих податків і зборів застосовуються 

відповідно до Податкового кодексу України. 

4. Виконавчому комітету Великодимерської селищної ради в 10-тиденний 

термін оприлюднити це рішення в засобах масової інформації. 



 

 

5. Визнати такими, що втратило чинність рішення Великодимерської селищної 

ради від 24.06.2021 № 409 XIV-VIII «Про встановлення місцевих податків та 

розмірів їх ставок на території Великодимерської територіальної громади на 

2022 рік». 

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

 

Селищний голова                                                   Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Велика Димерка 

від 01 липня 2022 року 

№ 839 XXX-VIII 



 

 

Начальник Управління фінансів 

Великодимерської селищної ради                                 Оксана КОСЕНКО 

 

 

В.о. начальника відділу  

правового забезпечення               Олег БОБКО 

 

 

Начальник відділу документообігу,  

звернень громадян, внутрішньої  

політики та зв’язків із  

засобами масової інформації                                           Світлана КРАСІНА 

 

 
 

Секретар селищної ради                                                     Антоніна СИДОРЕНКО 


