
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят шостої сесії сьомого скликання 

 

 

25 лютого 2020 року № 142 

 

Про виправлення механічної описки  

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Земельного кодексу України, статей 12, 274 Податкового кодексу України, 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, на підставі поданих документів 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Виправити допущену механічну описку в рішенні шістдесят другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 листопада 2019 року № 494 „Про 

внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 25 червня 2019 року № 214 „Про плату за землю на 2020 рік“, 

замінивши в пункті 1 тексту рішення слова „відсоткову ставку з „7“ на „5“ словами 

„відсоткову ставку з „7“ на „3“. 

2. Виправити допущену механічну описку в рішенні п’ятдесят шостої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 червня 2019 року № 214 „Про 

плату за землю на 2020 рік“, замінивши  в додатку 1 „Ставки земельного податку для 

фізичних та юридичних осіб на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“ відсоткову ставку з „7“ на „3“ за такими кодами:  

а) категорія земель „Землі промисловості“, код цільового призначення 

земельних ділянок 11.04 „Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води)“, для юридичних осіб за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження); 

б) категорія земель „Землі транспорту“, код цільового призначення земельних 

ділянок 12.04 „Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства“, для юридичних осіб за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи (Войпанюк В.К.). 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


