
ЮАНКЮСЬКА СЫЬСЬКА РАДА 
Бориспшьського району Кшвсько! облает!

Р 1 Ш Е Н Н Я

Про податок на нерухоме майно, eidMinne 
eid земельно'! дыянки на 2017 ргк

Керуючись ст.. 143 Конституцп Украши та вщповщно до п. 24 ст. 26, ст.. 69 Закону 
Украши “ Про м1сцеве самоврядування в Украш!”, ст.,ст..10, 12, 265, 266 Податкового 
кодексу Украши №2755-VI в1д 02.12.2010 року. Закону Украши «Про внесения змш до 
Податкового кодексу Украши та деяких законодавчих акт1в Украши (щодо податково! 
реформи)» № 71-VIII в1д 28.12.2014 року та з метою змщнення матер1ально1 та фшансово! 
бази м1сцевого самоврядування, 1ванк1вська с1льська рада

ВИР1ШИЛА:
1. Встановити розм1р ставки податку на нерухоме майно, в1дм1нне в1д земельно! 

д1лянки, як складовоТ податку на майно для ф1зичних та юридичних oci6:
а) Ставка податку для об'ект1в житлово! нерухомост!, що перебувають х 
власност! Ф1зичних ос1б. вщповщно до пщпункт1в 1.2.1 пункту 1.2. Положения 
про розм1ри та порядок справляння податку на нерухоме майно, вщм1нне в1д 
земельно! дшянки -  у po3Mipi 0,2 вздсотка до розм!ру мш1мальноУ зароб1тно1 
плати, встановлено! законом на 1 с1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв. 
метр бази оподаткування
б) Об'екти нежитлово! нерухомост!, а саме: гараж!, capai, хл!ви, л!тн1 кухн!, 
майстерн!, вбиральн!, погреби, нав1си, котельн!, бойлерн!, 
трансформаторн! пщстанцп, тощо, що перебувають у власност! Ф1зичних 
oci6 -  не оподатковуються;
г) Ставка податку для об'ект1в нежитлово! та житлово! нерухомост!, що 
перебувають у власност! юридичних oci6, вщповщно до пщпункт1в 1.2.1 та 
1.2.2. пункту 1.2. Положения про розм1ри та порядок справляння податку на 
нерухоме майно, в1дм1ине в1д земельно! д1лянки -  у po3Mipi 0,411 вщсотка до 
po3Mipy м!н!мально1 зароб{тно1 плати, встановлено! законом на 1 с1чня 
зв1тного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування 

Затвердити Положения про розм1ри та порядок справляння податку на нерухоме 
майно, в1дм1нне вщ земельно! д1лянки, на територ!! села 1ванк1в (Додаток№1) 
Р1шення набирае чинност! з 01 с1чня 2017 року.
Коп1ю р1шеиия передати до Борисп1льсько! 0ДП1 Головного управл1иня ДФС у 
Ки!вськ1й облает!

2.

3.
4.

5.
6.

Оприлюднити дане р1шення на сайт! 1ванк1всько! сшьсько! ради.
Контроль за виконанням даного р1шення покласти на пост1йну ком1с1ю з питань 
бюджету, ф1нанс1в, управл1ння власн1стю

с. 1ванк1в
05 липня 2016 року 
№353-10-VII



\
Додаток№1

ЗАТВЕРДЖЕНО
р1шенням cecii 1ванк1всько1 
сшьсько! ради вш 05.07.2016 року 
№353-10-VII

ПОЛОЖЕНИЯ

про розм!ри та порядок справляння податку на нерухоме майно, 
вщм1нне вщ земельно'! д!лянки, на територ!!' села 1ванк1в

1. Загальн! положення.

1.1. Податок на нерухоме майно, в1дм1нне вщ земельно! flinKHKH, встановлюсться 
зпдно 3 Податковим кодексом Украши.

1.2. Наведен! у цьому Положенш термши вживаються в такому значенн!:

- об’екти житлово! та/або нежитлово! нерухомост! -  це буд1вл1, в1днесен1 вщповщно 
до законодавства до житлового фонду та об'екти нежитлово! нерухомост!.

1.2.1. Об’екти житлово! нерухомост! подшяютьея на так! типи:

а) житловий будинок - буд!вля кап!тального типу, споруджена з дотриманням вимог, 
встановлених законом, шшими нормативно-правовими актами, i призначена для 
пост1йного у нш проживания. Житлов! будинки под1ляються на житлов! будинки 
садибного типу та житлов! будинки квартирного типу pisHOi поверховост!. Житловий 
будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окрем1й земельн1й дшянщ, 
який складасться !з житлових та допом1жних (нежитлових) прим1щень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром 
його кап1тальних зовн!шн1х ctih, i яка мае з основною частиною будинку одну (або 
бшьше) спшьну кап1тальну стшу;

в) квартира - 1зольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне 
для пост1йного у ньому проживания;

г) котедж - одно-, п1втораповерховий будинок невелико! житлово! площ! для 
пост!йного чи тимчасового проживания з присадибною д 1лянкою;

г) к!мнати у багатос!мейних (комунальних) квартирах - 1зольован! помешкання в 
квартир!, в як!й мешкають двое чи б!льше квартиронаймач!в;

д) садовий будинок - будинок для л!тнього (сезонного) використання, який в 
питаниях нормування площ! забудови, зовн!шн!х конструкц!й та !нженерного обладнання 
не в!дпов!дае нормативам, установленим для житлових будинк!в;

е) дачний будинок -житловий будинок для використання протягом року з метою 
позам!ського в!дпочинку";



1.2.2. Об’екти нежитлово! HepyxoMocri - буд1вл1, прим1щення, що не в1дне:еш 
BiflnoBUHo до законодавства до житлового фонду. У нежитловш нерухомост! видшяють:

а) буд1вл1 готельн! - roreni, мотел1, KeMninrH, панаонати , ресторани та бари, 
туристичн! бази, ripcbKi притулки, табори для вщпочинку, будинки вiдпoчинкy;

б) буд1вл1 oфicнi - буд1вл1 ф1нансового обслуговування, aaMiHicrpaTHBHO-noCyroBi 
буд1вл1, бyдiвлi для конторських та адмш 1стративних шлей;

в) бyдiвлi ToproBeHbHi - торгов! центри, ун!вермаги, магазини, крит! ринки, 
павшьйони та зали для яpмapкiв, станци техш чного обслуговування автомоб1Л1в, 1дальн1, 
кафе, закусочш, бази та склади пщприемств торг1вл1 й громадського харчування, бyдiвлi 
пщприемств побутового обслуговування;

г) rapaжi - гараж! (наземн! й пщ земш ) та KpnTi автомобшьн! стоянки;

г) буд1вл1 промислов! та склади;

д) буд1вл1 для !тубл1чних BHCTyniB (казино, iropHi будинки);

е) господарськ1 (присадибш ) буд1вл1 - допом1жш (нежитлов!) прим1щення, до яких 
належать capai, хл1ви, гараж!, л 1тн1 кухн1, майстерш, вбиральн!, погреби, нав1си, котельн!, 
бойлерн!, трансформаторн! пщ станци, тощо;

е) iHini 6yfliBni;

2. Платники податку.

2.1. Платниками податку е ф1зичш та юридичга особи, в тому чиcлi нерезиденти, як! 
с власниками об’€кт1в житлово} та/або нежитлово'!' нерухомост!.

2.2. Визначення платник1в податку в раз! перебування об’ект!в житлово! та/або 
нежитлово! нерухомост! у сп1льн!й частков!й або спшьн1й сум!сшй власност! кшькох oci6:

а) якщо об’ект житлово! та/або нежитлово! нерухомост! перебувае у спшьн!Й 
частков!й власност! кшькох oci6, ниатником податку е кожна з них oci6 за належну !й 
частку;

б) якщо об’ект житлово! та/або нежитлово! нерухомост! перебувае у спшьн!й 
сум1сн!й власност! к1лькох oci6, але не подш ений в натур!, платником податку е одна з 
таких ос!б-власник!в, визначена за !х згодою, якщо ш ш е не встановлено судом;

в) якщо об’ект житлово! та/або нежитлово! нерухомост! перебувае у сп1льн!й 
cyMicHiH власност! к1лькох oci6 i подшений м1ж ними в натур!, платником податку е кожна 
3 1щх oci6 за належну 1Й частку.

3. Об'ектоподаткування.

3.1. Об’ектом оподаткування е об’ект житлово! та нежитлово! нерухомосг!, в тому 
числ! його частка.

3.2. Не € об’ектом оподаткування:



а) об’екти житлово! та нежитлово! nepyxoMocri, як1 перебувають у власност! орг?л1в 
державно! влади, орган1в м1сцевого самоврядування, а також орган1защй, створених ними 
в установленому порядку, що nosHicno утримуються за рахунок в1дповщного державного 
бюджету чи м1сцевого бюджету i е неприбутковими (ix спшьнш влacнocтi);

б) об’скти ЖИТЛ0В01 та нежитлово! нерухомост!, як1 розташован! в зонах в1дчуження 
та безумовного (обов’язкового) в|дселення, визначен! законом, в тому числ! ix частки;

в) буд1вл1 дитячих будинк1в с1мейного типу;

г) гуртожитки;

г) житлова nepyxoMicTb непридатна для проживания, в тому числ! у зв’язку з 
авар1Йним станом, визнана такою зпдно з piшeнням альсько!, селиидао!, MicbKoi ради;

д) об’екти житлово! HepyxoMOCTi, в тому числ1 ix частки, що належать д!тям-сиротам, 
д1тям, позбавленим батьк1вського тклування, та особам з ix числа, визнаним такими 
вщповщно до закону, дтм-1нвал1дам, як1 виховуються одинокими матерями (батьками), 
але не б1льше одного такого об’екта на дитину;

е) об’екти нежитлово! нерухомост!, як1 використовуються суб’ектами 
господарювання малого та середнього б1знесу, шо провадять свою д1яльшсть в малих 
арх1тектурних формах та на ринках;

е) буд!вл! промисловост!, зокрема виробнич! корпуси, цехи, складсьм прим!щення 
промислових пщприемств;

ж) буд1вл1, сноруди сшьськогосподарських товаровиробниюв, призначен! для 
використання безпосередньо у сшьськогосподарськ1й д1яльност1;

з) об’екти житлово! та нежитлово! нерухомост!, ям перебувають у власност! 
громадських орган1защй !нвалшв та !х п1дприемств.

и) об’екти HepyxoMOCTi, що перебувають у власност! peлiгiйниx орган1зац!й, статути 
(положения) яких зареестровано у встановленому законом порядку, та використовуються 
виключно для забезпечення !хньо! статутно! д!яльност1, включаючи Т1, в яких зд1йснюють 
Д1яльн1сть sacHOBaHi такими рел1г1йними орган1зашями доброд1йн1 заклади (притулки, 
1нтернати, Л1карн! тощо), кр1м об’ект1в HepyxoMOcri, в яких зд1йснюеться виробнича та/або 
господарська Д1яльн1сть;

i) буд1вл1 доппсшьних та загальноосв1тн1х навчальних заклад!в незапежно вщ формн 
власност! та джерел ф1нансування, що використовуються для надання oceiTHix послуг.

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування е загальна площа об’екта житлово! та нежитлово! 
HepyxoMOCTi, в тому чиcлi його часток.



4.2. База опэдаткування об’скт1в житлово! та нежитлово! nepyxoMOcri, в тому числ! ix 
часток, як1 перебувають у власност! ф1зичних oci6, обчислюсться контролюючим органом 
на П1дстав1 даних Дq5жaвнoгo реестру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно 
надаються органами державно! peecrpauii прав на нерухоме майно та/або на пщстав! 
орипнал1в в1дпов1дних документов платника податк1в, зокрема документ1в на право 
власност!.

4.3. База оподаткування об’ект1в житлово! та нежитлово! нерухомост!, в тому числ( ix 
часток, що перебувають у власност! юридичних oci6, обчислюсться такими особами 
caMOCTiftHO виходячи 1з загально! площ! кожного окремого об’скта оподаткування на 
пщстав! документ1в, що п1дтверджують право власност1 на такий об’ект.

S. Пшьги 1з сплати податку.

5.1. База оподаткування об’скта/об’скив житлово! нерухомост!, в тому числ! ix 
часток, що перебувають у BnacHocri ф1зичн01 особи - платника податку, зменшусться:

а) для квартири/квартир незалежно вщ ix к1лькост1 - на 

60 кв. метр1в;

б) для житлового будинку/будинк1в незалежно вщ ix 

к1лькост1 - на 120 кв. метр1в;

в) для pi3HHx тип1в об’ект1в житлово! нерухомосп, в тому числ! !х часток (у pasi 
одночасного перебування у власност! платника податку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинк1в, у тому числ! ix часток), - на 180 кв. метр1в.

Таке зменшення надасться один раз за кожний базовий податковий (звлний) пер10д
(р-к).

5.2. Встановити пшьги з податку, що сплачусться на вщпов1дн1й територ!! з об'ект1в 
житлово! та/або нежитлово! нерухомост!, що перебувають у влacнocтi фiзичниx або 
юридичних oci6, рел1пйних орган1защй Укра1'ни, статути (положения) яких зареестроваш 
у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення д1яльност!, 
передбачено! такими статутами (положениями).

ninbrn 3 податку, що сплачусться на вщпов!дн1й територ!! з об’ект1в житлово! 
HepyxoMocTi, для ф1зичних oci6 не надаються на:

- об’ект/об’екти оподаткування, якщо площа такого/таких o6’eKTa/o6’eKriB 
перевищуе п’ятикратний розм1р неоподатковувано! плоиц, затверджено! р1шенням орган1в 
м!сцевого самоврядування;

- об’екти оподаткування, що використовуються !х власниками з метою одержания 
Д0Х0Д1В (здаються в оренду, л1зинг, позичку, використовуються у пщприемницьк1й 
д1яльност1).



Пшьги 3 податку, що сплачусгься на вщпов1днш територи з об’€кт1в нежитлово! 
HepyxoMOcri, встановлюються в залежност! В1д майна, яке е об’ектом оподаткування.

6.Ставка податку.

6.1. Ставки податку нерухомого майна, в1дм1нного в1д земельноТ д1лянки для ф!зичних
oci6:

а) Встановити ставку податку для об €кт1в житлово! нерухомост!, що перебувають у 
власност! ф1зичних oci6, вшповшно до пшпункту 1.2.1пункту 1.2. иього Положения -  у 
розм!р! 0.2 вшсотка до розм!ру м1н1мально1 зароб1тно1 плати, встановлено! законом на 1 
с1чня SBiTHoro (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

б) Об'екти нежитлово! нерухомост!, а саме: гараж!, capai. хл!ви. л1тн! кухн!. майстерн!. 
вбиральни погреби, навки . котельн!. бойлеон!. трансФорматорн! пшстании. тошо. що 
перебувають у власиост! Фпичиих о с!б - ие оподатковуються;

6.2. Ставки податку нерухомого майна, в1дм1нного в1д земельноТ д1лянки для юридичних
осШ;

а) Встановити ставку податку для об'ект1в нежитлово! та житлово! нерухомост!, що 
перебувають у власност! юридичних oci6, в(дпов1дно до пщпункт1в 1.2.1 та 1.2.2. пункту
1.2. цього Положения -  у po3Mipi 0,411 вшсотка до posMipy м1Н1мапьно! зароб1тно! плати, 
встановлено! законом на 1 С1чня зв1тного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 
оподаткування

7. Податковнй пер1од.

7.1. Базовий податковнй (зв1тний) пер10д дор1внюе календарному року.

8. Порядок обчислеиия суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об’екта/об’ект1в житлово! нерухомост!, як! 
перебувають у власност! ф!зичних oci6, зд!йснюеться контролюючим органом за м!сцем 
податково! адреси (м!сцем ресстраш!) власника тако! нерухомост! у такому порядку:

а) за наявност! у власност! платника податку одного об’скта житлово! нерухомост!, в 
тому числ1 його частки, податок обчислюсгься, виходячи з бази оподаткування, зменшено! 
вщповщно до п!дпункт!в "а" або "б" пункту 5 цього Положения;

б) за наявност! у власност! платника податку б1льше одного об’екта житлово! 
нерухомост! одного типу, в тому числ1 !х часток, податок обчислюсгься виходячи !з 
сумарно! загально! плош! таких об’€кт!в, зменшено! в!дпов!дно до пщпункт1в "а" або "б" 
пункту 5 цього Положения;

в) за наявност! у власност! платника податку об’ект!в житлово! нерухомост! р!зних 
вид!в, у тому числ! !х часток, податок обчислюсгься виходячи !з сумарно! загально! площ! 
таких об’ект!в, зменшено! в!дпов!дно до п1дпункту "в" пункту 5 цього Положения;

г) сума податку, обчислена з урахуванням п!дпункт!в б) ! в) цього п!дпункту, 
розпод!лясгься контролюючим органом пропорщйно до питомо! ваги загально! площ! 
кожного 3 об’скт!в житлово! нерухомост!.



г) за наявност1 у власност! платника податку об’скта (об’скив) житлово! 
HqjyxoMOcri, у тому числ1 його частки, що перебувае у власност! фiзичнo^ чи юридично! 
особи - платника податку, загальна плещ а якого перевищуе 300 квадратних метр1в  (для 
квартири) та/або 500 квадратних метргв (для будинку), сума податку, розрахована 
вш повщ но до nUnyHKTis "а"-"г" цього п1дпункту, збшьшуеться на 25000 гривень на piK за 
кожен такий об’ект житлово! nepyxoMOCTi (його частку).

8.2. Обчислення сумм податку з об’екта/об’€кт1в нежитлово! нерухомост!, як! 
перебувають у власност! ф1зичних oci6, зд1йснюсться контролюючим органом за м1сцем 
податково! адреси (м1сцем реестращ'О власника такоУ нерухомост! виходячи is загально! 
ПЛ0Щ1 кожного 3 об’скт1в нежитлово! HepyxoMOcri та вшповшно! ставки податку.

8.3. Податкове/податков! повшомлення-р1шення про оплату суми/сум податку та 
вщпов1дн1 плат1жн1 рекв1зити, зокрема, opranie м1сцевого самоврядування за 
м1сцезнаходженням кожного з o6’eKTiB житлово! та/або нежитлово! нерухомост!, 
надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за м1сцем його 
податково! адреси (м1сцем ресстраш!) до 1 липня року, що настае за базовим податковим 
(зв1тним) пер1одом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’екта житлово! та/або нежитлово! 
нерухомост! податок сплачусться ф1зичною особою-платником починаючи з м1сяця, в 
якому виникло право власносг! на такий об’скт.

Контролююч! органи за м1сцем проживания (реестраш!) платник1В податку в 
десятиденний строк 1нформують вщповшн! контролююч1 органи за м1сцезнаходженням 
об’ект1в житлово! та/або нежитлово! нерухомост! про над1слан1 (B py4eH i) платнику 
податку податков! пов1домлення-р1шення про сплату податку у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчо! влади, що забезпечуе формування та реал1зуе державну 
податкову i митну пол1тику.

8.4. Органи державно! ресстраш! прав на нерухоме майно, а також органи, що 
зд1йснюють ресстращю м1сця проживания ф1зичних oci6, зобов язан1 щоквартально у 15- 
денний строк п1сля зак1нчення податкового (зв1тного) кварталу подавати контролюючим 
органам вшомост!, необхщн! для розрахунку податку, за м1сцем розташування такого 
об'скта нерухомого майна станом на перше число в1дповщного кварталу.

8.5. Платники податку -  юридичн! особи самост1Йно обчислюють суму податку 
станом на 1 с1чня зв1тного року i до 20 лютого ш>ого ж року подають контролюючому 
органу за м1сцезнаходженням об'скта/ o6 cKTiB оподаткування декларац1ею за формою , 
встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою 
р1чно! суми piBHHMH частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'скта житлово! та /або нежитлово! 
нерухомост! декларашя юридичною особою -  платником подаеться протягом 30 
календарних дн1в з дня виникнення права власност! на такий об'скт, а податок 
сплачусться починаючи з М1сящ1 , в якому виникло право власност! на такий об'скт.

Э.Строки оплати податку.

9.1. Податкове зобов’язання за зв1тний piK з податку сплачусться:

- ф 1зичними особами -  протягом 60 дн1в з дня вручения податкового пов1домлення -  
piшeння;



- юридичними особами —  авансовими внесками щокварталу до 30 числа М1сяця, що 
наступас за зв1тним кварталом, як1 вщображаються в р1чн1й податков1й деклараш!.

10. В1дпов1дальн1сть за порушення податкового законодавства та контроль податкових 
орган1в.

ЮЛ. Платники податку та i'x посадов! особи несуть в1дпов1дальн!сть у pasi 
зд|йснення порушеиь, визначених податковим законодавством та 1ншим законодавством, 
контроль за яким покладено на контролююч! органи, вшповщно до Податкового кодексу 
Укра1ни та 1нших закон1в Укршни.

10.2. За неподання, порушення порядку заповнення та crpoKiB подання податково! 
дeклapaцii до Бopиcпiльcькo^ ОДП1 Головного управл1ння ДФС у Ки1вськ1й облает!, 
недостов1рн1Сть надано! 1нформац!1 платники податку та ix посадов! особи несуть 
вщпов1дальн1Сть вшповщно до норм Податкового кодексу Украши.

10.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частин! 
справляння податку на нерухоме майно, в!дм1нне в1д земельно! дшянки, зд1йснюсться 
контролюючим органом.





IBAHKIBCbKA СЫЬСЬКА РАДА 
Бориспшьського району Кшвсько! облает!

Р 1 Ш Е Н Н Я

Про внесения змт до ршення та Положения 
1вантвсъко'г сыьськог ради eid 05.07.2016 року 
№353-10-Vn «Про податок на нерухоме майно, 
вгдмтне eid земелъног дшянки на 2017 рш»

Керуючись ст.. 143 Конституц!! Укра'ши та вщповщно до п. 24 ст. 26, ст.. 69 Закону 
Укра’ши “ Про м1сцеве самоврядування в Украш!”, ст.,ст..10, 12, 265, 266 Податкового 
кодексу Украши №2755-VI в1д 02.12.2010 року. Закону Украши «Про внесения змш до 
Податкового кодексу Украши та деяких законодавчих акт1в Украши (п];одо податково! 
реформы)» № 71-VIII в1д 28.12.2014 року та з метою змщнення матер1ально1 та ф1нансово1 
бази м1сцевого самоврядування, 1ванк1вська с1льська рада

ВИР1ШИЛА:
1. Внести змши до р1шення 1ванк1всько1 сшьськоГ ради в1д 05.07.2016 року №353-10- 

VII «Про податок на нерухоме майно, вщм1нне вщ земельно! дшянки на 2017 р1к», 
а саме пщнункт б) пункту 1 викласти в так1й редакцй':
« Встановити нульову ставку оподаткування для об'ект1в нежитлово! нерухомост!, 
а саме: гараж!, capai, хл1ви, л1тн1 кухнь майстерн!, вбиральнК погреби. нав1си, 
котельн!, бойлерн!, транеформаторн! пщстанц!’!, теплиц! тощо, що
перебувають у власност! ф!зичних ос!б.»

2. Внести зм1ни до Положения затвердженого р1шенням 1ванк1всько1 с1льсько1 ради 
в1д 05.07.2016 року №353-10-VII «Про податок на нерухоме майно, вщм1нне в1д 
земельно! д1лянки на 2017 р1к», а саме пщпункту 6.1 б) пункту 6 викласти в так1й 
редакцИ:
«Встановити нульову ставку оподаткування для об'ект1в нежитлово! нерухомост!, 
а саме: гараж!, capai, хл!ви, л!тн! кухн!, майстерн!, вбиральн!, погреби, нав!си, 
котельн!, бойлерн!, трансформаторн! п!дстанц!1, теплиц! тощо, що
перебувають у власпост! ф!зичних ос!б.»

3. Ршення набирае чинност! з 01 с1чня 2017 року.
4. Коп1ю р1шення передати до Борисп1льсько1 0ДП1 Головного управл1ння ДФС у 

Ки1вськ1й облает!
5. Оприлюднити дане р1шення на сайт! 1ванк!всько1 сшьсько! ради.
6. Контроль за виконанням даного р!шення покласти на пост!йну ком!с!ю з питань 

бюджету, ф!нанс!в та управл!ння власн!стю

С!льський голова ^ Л  A.I. Тур

с. 1ванк!в
18 серпня 2016 року 
№451-12-VII


