Яремчанська міська рада Івано-франківської області
сьоме скликання

ПРОТОКОЛ
двадцять третьої позачергової сесії
від 14 вересня 2018 року
Розпочато о 16.20 год
Закінчено в 16.50 хв.
Брали участь :
- депутати міської ради – 16
із складу депутатського корпусу міської ради відсутні: О.Гуменюк,
Д.Дедерчук,О.Ільчук,Ю.Карпін,М.Климпуш,І.Коренюк,М.Ланіна,
Л.Могилевич,М.Німчук,Н.Яремчук.
Сесію вів міський голова Василь Онутчак
Виступили: П.Куртяк,депутат міської ради, запропонував зняти друге
питання порядку денного .
Голосували: за - 17 , проти-0, утримались-0.
Вирішили: не розглядати друге питання порядку денного,а саме «Про
внесення змін до додатку №1 рішення міської ради від 20.06.2018 р.№35422/2018 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на
території м.Яремче».
Сесія затвердила порядок денний :
Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2016 року №1288/2016 «Про затвердження ставок земельного податку та порядок
справляння сплати за землю в частині земельного податку на території
м.Яремче».
Слухали: Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2016 року
№128-8/2016 «Про затвердження ставок земельного податку та порядок
справляння сплати за землю в частині земельного податку на території
м.Яремче».
Доповідала: Л.Кулик,головний
спеціаліст юридичного відділу
міськвиконкому
Інформував: В.Онутчак,про те що поступили листи від ДП «Делятинське
лісове господарство», «Ворохтянське лісове господарство», КНПП,
Надвірнянського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області щодо
внесення змін до рішень про встановлення ставок земельного податку за
лісові землі на 2018 рік,а також встановлення ставки земельного податку за
лісові землі на 2019 рік,в зв»язку з прийняттям 10.07.2018 року Закону

України №2497-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності
сімейних фермерських господарств»,яким передбачається введення ще
одного податку з постійних лісокористувачів за користування лісовими
землями .
Слухали:П.Куртяка, депутата міської ради, який подав пропозиції:
-щоб звільнення КНПП внести окремим пунктом в рішення;
-звільнити КНПП від сплати земельного податку до 31.12.2018 року.
Голосували: за пропозицію П.Куртяка.
За-15, проти-0, утримались- 2
Вирішили : внести доповнення в проект рішення запропоновані
П.Куртяком.
Слухали: Р.Косила,депутата міської ради,який подав пропозицію доповнити
п.4 проекту рішення та щоб контроль за виконанням даного рішення
покласти також і на постійну комісію міської ради з питань економіки,
фінансів,бюджету,туризму та інвестицій.
Голосували:за пропозицію Р.Косила.
За- 17,проти-0,утримались-0.
Вирішили : внести доповнення в п.4 проекту рішення запропоновані
Р.Косилом.
Голосували: за проект рішення в цілому з доповненнями.
За- 17, проти-0, утримались-0
Вирішили: (рішення міської ради №367-23/2018 додається).
Міський голова
Вела протокол
головний спеціаліст організаційного
відділу міськвиконкому

Василь Онутчак
Мар»яна Кузьмич

