
 

 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XX сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

  ____ __________ 2022 року                     м. Бережани                   ПРОЕКТ №796 

Про внесення змін до рішення сесії Бережанської 

міської ради № 319  від 08 липня 2021 року «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на території Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

 

Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12,  статтей 265-287, 

Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями),  керуючись 

пунктом 24 частини першої статті 26 Закону  України  «Про  місцеве 

самоврядування в Україні» (із змінами), за рекомендацією постійної комісії  з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості,  транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму (протокол №8 

від 11.04.2022р.), сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  У назві і тексті рішення сесії Бережанської міської ради  № 319  від 08 

липня 2021 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на території Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік» 

(із змінами, внесеними рішенням сесії Бережанської міської ради № 369 від 16 

серпня 2021 року «Про внесення змін до рішення № 404 від 05 жовтня 2021 р. 

«Про внесення змін до рішення сесії Бережанської міської ради від 08 липня 

2021 р. № 319 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку 

на території Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік») слова   і 

цифри «на території Бережанської міської територіальної громади на 2022  рік» 

замінити словами  «на території Бережанської міської територіальної громади».  

2. Оприлюднити  рішення на офіційному веб – сайті Бережанської міської 

територіальної громади. 

3.  Рішення набирає чинності з 01.01.2023 року. 

4. Копію рішення направити в Бережанське відділення ГУ ДФС в 

Тернопільській області, та «Фінансове управління» міської ради. 
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5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та фінансів, економіки, промисловості,  транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Ростислав БОРТНИК                                                                                                  


