
   УКРАЇНА
ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

07 лютого  2017 року                                                                                                                    №1416 

Про внесення  змін  до  рішення 

міської ради від 24 червня 2016 року

№777  «Про місцеві податки та збори»

У зв'язку із прийняттям Закону України від 20.12.2016 року №1791 - VIII “Про внесення змін до 

Податкового  кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Дубенська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до підпункту 3.1 пункту 3 Положення про порядок справляння податку на майно 

в частині транспортного податку, затвердженого  рішенням міської ради від 24 червня 2016 року 

№ 777 «Про місцеві податки та збори»,  замінивши цифри “750”  цифрами “375”.

2.  Внести  зміни  до  пункту  4  Положення  про  акцизний  податок  з  реалізації  суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, затвердженого  рішенням міської ради 

від 24 червня 2016 року № 777 «Про місцеві податки та збори», виклавши в новій редакції:

“4. Ставка податку

Встановити  ставку  акцизного  податку  з  реалізації  суб'єктами  господарювання  роздрібної 

торгівлі  підакцизних  товарів:  пива,  алкогольних  напоїв,  тютюнових  виробів,  тютюну  та 

промислових замінників тютюну в розмірі 5 відсотків”.

3.  Рішення  міської  ради  вступає  в  дію  з  дня  оприлюднення  в  друкованих  засобах  масової 

інформації.

4.  Контроль  за  виконанням цього  рішення   доручити  постійній  комісії  з  питань  управління 

комунальною власністю, бюджетно-фінансової та податкової політики, розвитку промисловості 

міста, підприємництва, малого та середнього бізнесу та постійній комісії з питань архітектури,

будівництва,  землекористування  та  земельної  реформи,  а  організацію  його  виконання  - 

Дубенській ОДПІ.

Міський голова                                                                                                                  В. Антонюк
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