
Проект 

РІШЕННЯ 

Про внесення З\lін до рішення БроваJXькоїміської 

ради !зо 09.06.2011 .N~43-09-06 "Про встаНО!З.1СННЯ місцевих 
податків і зборів" 

РОЗГ:ІЯНУВШИ полання фінансового упраВ.lіння Броварської \Ііської ради, 

:rист начаJlьника віддіJГТУ державної реестрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-пі~lПРИtмців, звернення директора ПП «АВО-ТУР» Джурик Т.В .. 
кеРУЮЧИСІ) статгсю 143 КОНСТИТУlIії України, пункту 8.3 статті 8, пунктів 

12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статті 268 Податкового Кодексу України, п.78, 79, 
86, ~7, 88 Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

УКР"йНИ та ,1еяких інших законолавчих актів України шодо вдоскона.lення 

ок;,е\IV1Х НОР'-! ПОJlаткового кодексу України ", пункту 24 статті 26 та статті 
69 Закон)' України "Про \1ісцеве саrvlOврядування в УкраїНІ, враховуючи 

РСКО\lСН,,1ації ПОСТlиної КО",1IСІІ з питань соціально-еконо~!ічного та 

!\:y.ll)TypHOrO розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

1, 

1.1 

ВllrіIlШ~lа: 

Внести 'з\,rіни до рішення БРОRaРСЬКОЇ \lіської Рa..JИ від 09.06.20]] .N~43-09-06 
"Про встановлення міСllевих податків і зборів": 

у пу'нкті шостому цифри та Сl0ва "О 1.07.2012 року" 

:ЗЮlінити цифрами та Сl0вами "0].01. 2013 року". 
Внести З\1іни в ,10латок 1 до рішення БРОRaJXЬКОЇ міської ради від 09.06.2011 
,;'i~43-09-06 "Про встановnеllНЯ місцевих полатків і зборів": 

П,П.3.6.1 П.3.6 розділу 3 викласти в такій редакції: 
«CY:Vla туристичного збору, оБЧИСlена ВІДПОВІДl!О до податкової 

ДСК;lарації за звітний (полатковий) кварта;l, сплачується шоквартально, у 

визначений ;1"151 квартального звітного (по;,щткового) періОJ1У строк, за 
\1ісцезнаходженням податкових агентів»; 

п.n.4.4.1 п.4.4 розді.l)' 4 викласти в такій рсдакції: 
"СУ\1а збору за \,!ісця дJ1Я паркування транспортних засобів, обчис.lена 

Rідпові,'!НО до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

СП.13ЧУСТЬСЯ wоквартально, у визначений Д.1Я квартального ЗВІТного 

(податкового) періоду строк, З<1 :-'lісцсзнаходжеННЯ\1 об'єкта 

ОПО,lаткув~lННЯ"; 

2.3 перше речення аБЗ<1ІІУ четнертого п.п :2, п. 5.1 розділу 5 доповнити 
словами "а Т<1КО:;'1\ здійснюють діяльність '.1 ~иробництва, постачання, 

продажу (реалізації) ~ове:Jірних та побутових виробів з ДОРОГОІlіНI!ИХ 



\1сталів, дорогоцінного качіНIІЯ, ':lOрогоаінного каміння органогенного 

утворення та напіВJlорогоuінного КЮ1іння"; 

2.4 У П.п. 5.3.1 П.5.3 розділу 5: 
п.п.4 доповнити СJ10ВЮ1И "(крім виробництва, постачання, продажу 

(реа.lізаuії) ювелірних та Іюбутових виробів З дорогоuінних 

\lетаоlів, дорогоиінного ка~lіння, дорогоиінного КЮllННЯ 

органогеННОІ'О утворення та напівдорогоuінного каміння)"; 

П.П.5 доповнити Сl0ВЮШ "крім реалізаuії корисних КОП3.1ИН 

:\lісцевого значення"; 

п.п. 8 викласти в такій редакнії: 
«8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діЯJlьності) та 
зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліuензуванню)"; 

2.5 !І.П.5.5.3 П.5.3 розді.1У 5 після слів "ЖИТJ10ві приміщення" доповнити 

СІОва!\ш "та/або їх частини"; 

2.6 П.П.5.6.3 П.5.6 розділу 5 доповнити абзацо~ четверти~ такого З\1істу: 
"Для фізичних осіб - підприємuів, які ЗДІИСНЮЮТЬ діяльність З 

вироБНИlІтва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 

виробів '3 л:орогоцінних \1еталів, дорогоцінного каміння, дорогоаінного 

ка\lіння органогенного утворення та напівдорогоuінного ка~іння, ставка 

єдиного податку встаНОВ.1ЮЄТЬСЯ у p03:Vlipi, визначеному абзarЮ:'і' третім 
нього [[ункту"; 

2.7 У підпункті 5.6.8 П.5.6 розділу 5: 
у підпункті "б" слова та lІИфру "зареєстрований плаТНИКО\.1 податку ІІа 

додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу Украіни" 
за\1інити с,10вами та LlИфРОЮ "обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 
відсотків" та доповнити словами та цифрою "та реєстрації такого 

платника єдиного податку платником податку ІІа додану вартість у 

порядку, встановленому роздіJl0М V Податкового кодексу України "; 
пілпункт "І'" виключити. 

3. ІЗнести зміни в додаток 2 рішення Броварської ~iCЬKOЇ ради від 09.06.2011 
N~43-09-06"ПРО встановлення місuевих податків і зборів", ВИК,l!ОЧИВШИ 

з розділу «Юридичні особю>: 

п 4 ПП «АВО-ТУР» ідентифікаційний код 34837876. 
4. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

5. КОНТРО;lЬ за виконаННЮI нього рішення покласти на заступника \"іського 

ГО;10ВИ Андрсєва В.О. 

!'vlіський І'О:ІОна І В.Сапожко 

м.Бровари 
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