
 
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

Х сесія  

(ІI засідання)  

 

                                    Р І Ш Е Н Н Я                  

   м. Бережани 

08 липня  2021 року                                                        № 322 

Про втрату чинності рішень сесій Бережанської 

міської ради, Біщівської, Жовнівської,  Жуківської, 

Куропатницької, Надрічнянської, Урманської та 

Шибалинської сільських рад щодо встановлення 

місцевих податків і зборів на 2021 рік 

 

Беручи до уваги рішення Бережанської міської ради від 08 липня 2021 

року № 317 «Про встановлення ставок туристичного збору на території 

Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік», №318 «Про 

встановлення ставок єдиного податку на території Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік», №319 «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку на території Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік», №320 «Про встановлення ставок та 

пільг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік», №321 «Про 

встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів на 

території Бережанської міської територіальної громади на 2022 рік»,  
відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та 

фінансів(протокол №15 від 15.06.2021року), сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

        1. Визнати такими, що втратять  чинність з 01 січня 2022 року: 

- рішення сесії Бережанської міської ради від 25 червня 2020 року № 1733 

«Про місцеві податки і збори на території Бережанської міської 

територіальної громади»;  

-  рішення сесії Біщівської сільської ради від 29 червня 2020 року №400 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Біщівської сільської ради на 2021 рік»; 

- рішення  сесії Біщівської сільської ради від 29 червня 2020 року №401 «Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Біщівської сільської ради на 2021рік»; 



- рішення сесії Біщівської сільської ради № 402 від 29 червня 2020 року «Про 

встановлення ставок єдиного податку на  території Біщівської сільської ради 

на 2021 рік»; 

-  рішення сесії Жовнівської сільської ради № 375 від 10 червня 2020 року 

«Про встановлення ставок податків та зборів на території Жовнівської 

сільської ради на 2021 рік»; 

-  рішення сесії Жуківської сільської ради № 407 від 29 травня 2020 року 

«Про встановлення ставок податків та зборів на території Жуківської 

сільської ради»; 

-  рішення  сесії  Жуківської сільської ради № 537 від 21 жовтня 2020 року 

«Про внесення змін в рішення Жуківської сільської ради від 29.05.2020 року 

№ 407 «Про встановлення ставок податків та зборів на території Жуківської 

сільської ради»»; 

- рішення сесії Куропатницької сільської ради № 743 від 23 червня 2020 року 

«Про встановлення ставок   податків та зборів на території сільської ради»;  

- рішення Надрічнянської сільської ради від 29 червня 2020 року №448 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Надрічнянської сільської ради на 2021 рік»; 

-  рішення Надрічнянської сільської ради від 29 червня 2020 року №449 «Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Надрічнянської сільської ради на 2021 рік»; 

- рішення сесії Надрічнянської сільської ради № 450 від 29 червня 2020 року 

«Про встановлення ставок єдиного податку на території Надрічнянської 

сільської ради н 2021 рік»; 

-  рішення сесії Урманської сільської ради № 487 від 10 червня 2020 року 

«Про встановлення ставок податку на 2021 рік»; 

-  рішення сесії Шибалинської сільської ради № 811 від 05 червня 2020 року 

«Про встановлення ставок податків та зборів на 2021 рік». 

2. Копію рішення направити в Бережанське відділення ГУ ДФС в 

Тернопільській області та «Фінансове управління» Бережанської міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету та фінансів. 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


