
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

ХXІ сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

13 липня 2022 року         №  

м. Бібрка 

 

Про встановлення місцевих податків та зборів  

на території Бібрської міської територіальної громади 

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів, 

наповнення та виконання місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади, 

врахувавши рекомендації постійної комісії з економічних питань, фінансів та бюджету, 

керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 6, 7, 8, 10, 12 глави 1 розділу 1 та ст. 266, 267, 268, 

269-289, 291-300 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р. із змінами та 

доповненнями, Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» № 1160-VI від 11.09.2003 р., п. 24 ч. 1 ст. 26, 59, 73 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно 

додатку 1. 

1.1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно 

додатку 1.1. 

1.2. Затвердити Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пп. 266.4.2 

п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, згідно додатку 1.2. 

2. Затвердити Положення про оподаткування платою за землю, згідно додатку 2. 

2.1. Встановити ставки земельного податку, згідно додатку 2.1. 

2.2. Затвердити Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до п. 

284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку, згідно додатку 2.2. 

3. Затвердити Положення про оподаткування транспортним податком, згідно додатку 3. 

4. Затвердити Положення про оподаткування туристичним збором, згідно додатку 4. 

5. Затвердити Положення про встановлення єдиного податку, згідно додатку 5. 

6. Затвердити Порядок та норматив відрахування частини прибутку (доходу) комунальних 

підприємств, що вилучається до місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади, 

згідно додатку 6. 

7. Вважати такими, що втрачає чинність з 01.01.2023 р. рішення Бібрської міської ради № 1351 

від 13.07.2021 р. «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Бібрської міської 

територіальної громади». 

8. Відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради оприлюднити дане рішення з 

додатками на сайті Бібрської міської ради. 

9. Рішення набирає чинності з 01.01.2023 року. 

10. Рішення направити до ГУ ДПС у Львівській області у визначені законодавством терміни. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з економічних питань, 

фінансів та бюджету. 

 

 

Бібрський міський голова ______________________________ Гринус Р.Я. 


