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ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

28 травня  2021 року                                                10  сесія 8 скликання

Про визнання такими що втратили чинність рішення сесій

    Заслухавши  інформацію  начальника  управління  майном  та
будівництва  Лука-Мелешківської  сільської  ради   Дмитра  Проценка,
відповідно до ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону   України  №  466-ІХ  «Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних
та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16 січня 2020
року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Ввважати такими, що втратили чинність рішення сесій :
- 52 сесії 1 скликання Хижинецької сільської ради від 19 червня 2020

року  «Про  встановлення  земельного  податку  на  території  Хижинецької
сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної  громади  на  2021
рік» №178;

- 52 сесії 1 скликання Хижинецької сільської ради від 19 червня 2020
року  «Про  встановлення  місцевих  податків  і  зборів   на  території
Хижинецької  сільської  ради  Сокиринецької  об’єднаної  територіальної
громади на 2021 рік» №177;

- 29 сесії 7 скликання Пилявської сільської ради від 25 червня 2019
року  «Про  встановлення  на  території  Пилявської  сільської  ради  ставок
єдиного податку для само зайнятих фізичних осіб-підприємців» №268;

- 29 сесії 7 скликання Пилявської сільської ради від 25 червня 2019
року  «Про  встановлення  на  території  Пилявської  сільської  ради  ставок
транспортного податку» №267;

- 29 сесії 7 скликання Пилявської сільської ради від 25 червня 2019
року «Про встановлення ставок та пільг зі  сплати земельного податку для
фізичних та юридичних осіб» №266;

- 29 сесії 7 скликання Пилявської сільської ради від 25 червня 2019
року  «Про  встановлення  ставок  та  пільг  із  сплати  податку  на  нерухоме
майно,відмінне  від  земельної  ділянки,  для  фізичних  та  юридичних  осіб»
№265;



-33 сесії 7 скликання Пилявської сільської ради від  04 червня 2020
року «Про внесення змін до рішення Пилявської  сільської ради 29 сесії  7
скликання № 566 від 25 червня 2019 року «Про встановлення ставок та пільг
зі сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб» №337;

2. Дане рішення після прийняття, оприлюднити в друкованих засобах
масової  інформації  (регіональна  газета  «Подільська  Зоря»),  на  офіційному
веб-сайті  Лука-Мелешківської  сільської  ради  за  адресою  lmotq/qov/ua/в
закладці сільська рада/регуляторна політика та на Єдиному державному веб-
порталі відкритих даних.

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на постійну  комісію
сільської ради з питань з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (Бондар В.М.)

Сільський голова                                                         Богдан АВГУСТОВИЧ


