
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від 22 жовтня  2013 року                               №568 
 

  
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської   міської       ради   
„Про   звільнення      комунальних   
підприємств від сплати земельного  
податку на 2014 рік” 
  
  Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. 2               
ст.  52  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,                  
ст. 284 Податкового кодексу України, ст. 69 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи клопотання керівників комунального підприємства «Трест 
зеленого господарства»  від 11 вересня 2013 року № 345, комунального 
підприємства «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба»                        
від 11 вересня 2013 року № 84,  комунального підприємства електромереж 
зовнішнього освітлення „Міськсвітло”  від 12 вересня 2013 року № 298, 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

  
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради                          

“Про звільнення комунальних підприємств   від   сплати земельного податку 
на 2014 рік”, що додається. 

 
2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради  забезпечити 

внесення даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради 
на чергову сесію. 

 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                  
Василенка І.М. 
 
 
Міський голова                                                                                        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
Ковпак  241326 
 
 



                                                                          ПОГОДЖЕНО 
                                                                          Рішення виконавчого комітету 
                                                                          Кіровоградської міської ради  
                                                                          22 жовтня 2013 року 
                                                                          № 568                                                                                                                                                                                                                                           

      
  Проект  

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

    СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «____» __________  2013 року                                                      №  ______ 
            
 

Про звільнення комунальних  
підприємств від  сплати  
земельного податку на 2014 рік     
  
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                            
статтею  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статтею 284 Податкового кодексу України, статтею 69 Бюджетного кодексу 
України, враховуючи клопотання керівників   комунального підприємства  
«Трест зеленого господарства»  від  11 вересня  2013 року № 345, 
комунального підприємства «Кіровоградська аварійно-диспетчерська 
служба» від 11  вересня 2013 року № 84,    Кіровоградського  комунального 
підприємства електромереж зовнішнього освітлення „Міськсвітло”                     
від 12 вересня 2013 року № 298, листом Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради  від 18 вересня                
№ 2100,  міська рада   

В И Р І Ш И Л А : 
 
 1. Звільнити комунальні підприємства „Трест зеленого господарства”,  
„Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба”, Кіровоградське 
комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення 
„Міськсвітло”, Кіровоградське  комунальне підприємство по утриманню 
шляхів  від сплати земельного податку  на  2014 рік.    
 2.Рекомендувати КП „Трест зеленого господарства”,                                     
Кіровоградському комунальному підприємству електромереж зовнішнього 
освітлення «Міськсвітло» направити  вивільнені кошти на погашення 
податкової заборгованості  по підприємствах. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Василенка І.М.  
  
Міський голова                                                                                      О.Саінсус 

 
 



 
 


