
Проєкт  

 
                                                             УКРАЇНА 

                                   КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                 VІІІ сесія VIІІ скликання 

        

 

від «____»   _______  2021 року                                                №      -VIІІ 

                                                            

смт. Краснокутськ 
 

 

Про встановлення ставки акцизного 

податку від реалізації підакцизних 

товарів на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 

2022 рік 
 

 

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України від 28.12.2014 р. № 71–VIII «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи», п.п 12.4.4 пункту 12.4 та підпункту 

215.3.10, пункту 215.3 статті 215 Податкового Кодексу України (із змінами та 

доповненнями) з метою забезпечення наповнення селищного бюджету, за 

погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва, Краснокутська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Встановити на території Краснокутської селищної територіальної громади  

ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (горілчаними, тютюновими, нафтопродуктами) в 

розмірі  5% від вартості реалізації (з урахуванням ПДВ). 
 

2. Затвердити Положення «Про ставки акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та порядок 

його справляння» (додаток 1). 

  



3. Оприлюднити рішення в місцевих засобах масової інформації та на 

офіційному сайті селищної ради.   
      

4. Вважати такими, що втратили чинність:  

   - рішення Краснокутської селищної ради LIII сесії VII скликання № 1357-VII 

від 20.12.2019; 

   - рішення Каплунівської сільської ради XXVIII сесії VII скликання №606 від 

24.06.2020; 

   - рішення Качалівської сільської ради XLV сесії VII скликання № 927- VII від 

05.06.2020; 

   - рішення Китченківської сільської ради XLІІІ сесії VII скликання № 611-VII 

від 02.06.2020; 

   - рішення Костянтинівської селищної ради ХХХІХ сесії VII скликання 

№1019-VII від 05.06.2020; 

   - рішення Козіївської сільської ради XXXVIII сесії VII скликання від 

16.06.2020; 

   - рішення Колонтаївської сільської ради XLI сесії VII скликання від 

25.06.2020; 

   - рішення Олексіївської сільської ради XXXXVІІ сесії VII скликання від 

08.07.2020; 

  - рішення Мурафської сільської ради XXXXV сесії VII скликання № 1436-VII 

від 10.07.2020; 

  - рішення Пархомівської сільської ради XXXXV сесії VII скликання № 608- 

VIІ від 17.06.2020;  

  - рішення Любівської сільської ради XXXXVІІІ сесії VII скликання від 07.07. 

2020 року;  

  - рішення Рябоконівської сільської ради XL сесії VII скликання від 28.05.2020 

року. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Краснокутської селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва (Микола Нікітенко). 
 

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 
 

 

 

 

Селищний голова                                                                 Ірина КАРАБУТ 
 


