
вiд

yKPAillA
БЕзлtодlвськА сЕ,л и щнА р

хАркIвського рАЙону xAPKlBC
Xl сесiя VIlI скликання

рIшЕн1-1я

липня 202l року

новJIеtll|я с,tавок lбо;rt
ця /lJlя llарк},ва1l}lя l paHcllOpl tlих

в на,герит,орii Бе r-,l toiti BcbKtli

Ilpo
]ам
]а

t]

Ko/le
само

сел и ноi 1lttltи

повiдно до ст,. 8 п. tt.З,с,г. l0 rl. l().2.2., ст l2
lу Укра'iни, керуючись ст.25, ст. 26 Закон

ялування в YKpaTHi>, враховуючи висновки

бюд економiки, фiнансiв та комунальноТ власн

ВИРl1Il ИJIА:

l, Вс,r,анови,|,и lla ],ери,l,орii' Бсзllкl,titзськt-ll сс,lи

l lapKy ва}] 1 l я,|,раtl с l I()p,I,1 l и х,lilсtlбi tl.

2.']ar ltсрitи t и l Itl,1()7{сlll|я ll[)() ll()prl.:t()l{

il.]lя llapl(),lJi.lltllя I[]Llllcll()plllиx lцсtlбilJ Iltl

раrtи. зl,i.l1tttl ,з 
,:1t)j(o l Ktll,t l .

3. ()rrри.lrюдни,|,и рirltення на офirliйrrому сай

Ради.
4. Дане рiшення набирас чинностi з 0l .0 |.2022

5. Контроль за виконанням цього рittlення lloK
питань бкlджету економiки, фiнансiв та комунальноi

:\ У ./+" 4"зй,Ц'-эz,* l"r9о4зgбьЬJл .l.

\{р д|t12

Беrл юдi вськи й се-ци lцlI м и Ko"lla кузьм ItIoB

()()tl и cJ l

|,ери,l,()р

оБлАстI

l2.3 с,г, 268 Податкового
Украiни, <Гlро мiсцеве

iйноТ KoMiciT з питань
i, селищна рада

ноТ ради збiр за мiсця для

ня i сl|JIа,l,и збсlру за мiсця
Без"гtrtl.,li вськоТ сел ищноТ

i Без;rtоi(i BcbKt,lr' се.1,1и щнtli

ку.
асти на постiйну комiсiю з

власностi (Пiдкопай А.Б.).



/ [tl.ta roK l

to 1-1itLrсltгtя Xl с

}je lлкlдiвськот с

Bi.i l] ltltltня 2()

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення i сплати збору за п

транспортних засобiв на територii Безлюлi

l. Jагальнi lto;roжeHtl

l ltlrra,t,Ktlt}()l () li(), [c}ie \ У ri1-1ltiltrl
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5. [Iорялок обчисllення ,га сl,роки

5.1. Сума збору за мiсця для паркування,гран(

вiдповiдно до податковот дек"lrарачiт за звiтн

сплачусl,ься щоквартально, до 30 числа (включн

квартального звiт,ного (податкового) перiоду, за

м iсцезнаходжен ня м об' ckтa оподаткуваt| ня,
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6.1. [lлатники збору зазначенi у пунк,гi 2,

вiдпсlвiдальнiсть за неподання у встановленl те
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податковот служби, правильнiс,гь обчислення, f|
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норма,гиBttих tlK гi tз.
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