Перелік діючих регуляторних актів в Зіньківському районі
(станом на 01.10.2018)

№
п/п

Дата
прийняття
регуляторного акта

№ РА

Назва регуляторного акта

Розробник РА

Дата проведення відстеження результативності РА
повторне

періодичне

Короткий зміст регуляторного
акта (із зазначенням конкретного розміру, ціни/тарифу, місцевого податку та інше).

Зіньківська міська рада

1

2

3

13 серпня
2014 року

13 лютого
2017 року

19 грудня
2016 року

182

Рішення виконавчого комітету Зіньківської міської ради
«Про тарифи на водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів»

23

Рішення виконавчого комітету Зіньківської міської ради
«Про тарифи на водопостачання та водовідведення»

292

Рішення виконавчого комітету Зіньківської міської ради
«Про тарифи на розміщення твердих
побутових відходів».

Виконавчий
комітет Зіньківської міської
ради

Затвердити тарифи на вивезення
твердих побутових відходів що
надаються міським комунальним
підприємством «Зіньківський комунгосп» Зіньківської міської ради. Для населення 29,76 грн. за 1
м3 інші споживачі 44,64 грн. за 1
м3

Виконавчий
комітет Зіньківської міської
ради

Затвердити тарифи на водопостачання та водовідведення, що надаються міським комунальним
підприємством «Зіньківський комунгосп» Зіньківської міської ради.
Водопостачання: для населення
9,78 грн. за 1 м3, інші споживачі
35,70 грн. за 1 м3
Водовідведення: для населення
9,84 грн. за 1 м3, інші споживачі
44,10 грн за 1 м3

Виконавчий
комітет Зіньківської міської
ради

Затвердити тарифи на розміщення
твердих побутових відходів, що
надаються міським комунальним
підприємством «Зіньківський комунгосп» Зіньківської міської ради.
Населення 64,26 грн. за 1 м3

2
Інші споживачі 96,40 за 1 м3
Бюджетні установи 73,90 грн. за 1
м3

4

5

6

08 квітня
2015 року

12 листопада 2014
року

11 липня
2017 року

75

Рішення виконавчого комітету Зіньківської міської ради
«Про тарифи на вивезення рідких побутових відходів»

Виконавчий
комітет Зіньківської міської
ради

Затвердити тарифи на вивезення
рідких побутових відходів, що надаються міським комунальним
підприємством «Зіньківський комунгосп» Зіньківської міської ради.

259

Рішення виконавчого комітету Зіньківської міської ради
«Про тарифи на послуги з утримання
будинків і споруд та
прибудинкових територій Зіньківської
міської ради»;

Виконавчий
комітет Зіньківської міської
ради

Затвердити тарифи на послуги з
утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій Зіньківської міської ради.

Зіньківська міська рада

1.Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, на території Зіньківської
міської ради:
1.1.Об’єкти житлової нерухомості
– 0,2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового
(звітного) періоду
1.2.Об’єкти нежитлової нерухомості:
1.2.1.для фізичних осіб – 0,2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня податкового (звітного)
періоду;
1.2.2.для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних

б/н.

Рішення 22 сесії 7
скликання Зіньківської міської ради
«Про встановлення
місцевих податків та
зборів на території
Зіньківської міської
ради на 2018 рік».

3
осіб, які використовують нерухоме майно з метою отримання прибутку – 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду.
1.3.Елементи податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки: платники податку, об’єкт
оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та
порядок сплати податку, строк та
порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм ст.
266 Податкового кодексу України.
1.4.Пільги із сплати податку визначаються відповідно до п.266.4
ст.266 Податкового кодексу України.
Окрім того:
- звільнити від сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб –
господарські (присадибні) будівлі
– допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать: сараї,
хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси,
котельні, бойлерні, альтанки, колодязі, вольєри, тощо);
- звільнити від сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

4
що перебувають у власності членів багатодітних сімей, одиноких
престарілих, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, учасників бойових дій, інвалідів І групи, членів сімей загиблих учасників АТО та бойових
дій, пенсіонерів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
2.Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність з розрахунку на календарний місяць (фіксовані ставки):
2.1.для першої групи платників
єдиного податку – 10 відсотків
розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;
2.2.для другої групи платників
єдиного податку – 20 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) періоду;
2.3.для третьої – четвертої груп
платників єдиного податку встановлюються відсоткові ставки у
розмірах та порядку, визначених
ст.ст.292-293 Податкового кодексу України.
Застосування додаткових ставок
єдиного податку здійснюється
відповідно до Податкового кодексу України.
2.4.Елементи єдиного податку:
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платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок
сплати податку, строк та порядок
подання звітності про обчислення
і сплату податку визначаються
відповідно до норм ст.ст. 291 –
300 Податкового кодексу України.
2.5.Єдиний податок сплачується
платниками за місцем податкової
адреси та зараховується до місцевого бюджету згідно з кодами бюджетної класифікації доходів.
3.Встановити транспортний податок на території Зіньківської міської ради з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень
за кожен легковий автомобіль, що
є об’єктом оподаткування.
3.1.Елементи транспортного податку: платники податку, об’єкт
оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та
порядок сплати податку, строк та
порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, визначаються відповідно до норм ст.267
Податкового кодексу України.
4.Встановити ставку туристичного
збору на території Зіньківської
міської ради у розмірі 1 (одного)
відсотку вартості усього періоду
проживання (ночівлі) в місцях,
визначених підпунктом 268.5.1
Податкового кодексу України.
4.1.Елементи туристичного збору:
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платники податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок
сплати податку, строк та порядок
подання звітності про обчислення
і сплату податку, визначаються
відповідно до норм ст.268 Податкового кодексу України.
5.Встановити ставку земельного
податку за земельні ділянки на
території Зіньківської міської ради
на 2018 рік згідно додатків 1,2,3
цього рішення (додаються).
5.1.Надати пільги у розмірі 100
відсотків по сплаті земельного податку на території Зіньківської
міської ради на 2018 рік наступним категоріям юридичних осіб:
5.2.санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій
інвалідів;
5.3.громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та
спілками громадських організацій
інвалідів і є їх повною власністю,
де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів,
які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів ста-
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новить протягом звітного періоду
не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;
5.4.бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких
затверджується Кабінетом Міністрів України;
5.5.дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади незалежно від
форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки
(крім національних та державних
дендрологічних парків), освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів;
5.6.державні та комунальні дитячі
санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку,
а також дитячі санаторно-курортні
та оздоровчі заклади України, які
знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є
неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з
Реєстру неприбуткових установ та
організацій декларація подається
платником податку протягом 30
календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових
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установ та організацій;
5.7.державні та комунальні центри
олімпійської підготовки, школи
вищої спортивної майстерності,
центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної
культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а
також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної
майстерності, дитячо-юнацькі
спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених
підрозділів, що є неприбутковими
та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за
земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі
виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових
установ та організацій, декларація
подається платником податку
протягом 30 календарних днів з
дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
5.8.Органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються
за рахунок коштів місцевого та
державного бюджетів.
5.9.Елементи земельного податку:
платники податку, об’єкт оподат-
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кування, база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок
сплати податку, строк та порядок
подання звітності про обчислення
і сплату податку, визначаються
відповідно до норм ст.269 – 287
Податкового кодексу України.
6.Всі питання не врегульовані цим
рішенням регулюються відповідно
до норм Податкового кодексу України та діючих нормативноправових актів. Відповідальність
за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку
несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.
7.Дане рішення набирає чинності
з 01 січня 2018 року та підлягає
оприлюдненню на офіційному
веб-сайті Зіньківської міської ради
Зіньківського району Полтавської
області та друкованих засобах масової інформації.

7

09 жовтня
2015 року

б/н

Рішення 60 сесії 6
скликання Зіньківської міської ради
«Про затвердження
в новій редакції порядку передачі в
оренду майна та методики розрахунку і
порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній

Зіньківська міська рада

Затвердити в новій редакції:
порядок передачі в оренду майна комунальної власності
Зіньківської міської ради, згідно з
додатком 1;
методику розрахунку і
порядок використання плати за
оренду майна, що перебуває у комунальній власності Зіньківської
міської ради згідно з додатком 2;
типову форму договору
оренди цілісного майнового ком-
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власності Зіньківської міської ради».

плексу, оренди окремо індивідуально визначеного майна Зіньківської міської ради (додаються);
мінімальні орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів, їх структурних
підрозділів комунальної власності
міської ради та окремо індивідуально визначеного нерухомого
майна комунальної власності міської ради (додається).
2.Відділу земельних ресурсів та
управління майном міської ради
постійно здійснювати контроль за
ефективним використанням майна
комунальної власності.
3.Встановити, що:
- при внесенні змін до договорів
оренди, укладаються додаткові
угоди, які затверджуються рішенням міської ради;
- договори оренди укладені та посвідчені нотаріально не переукладаються.
4.Визнати такими, що втратило
чинність рішення соток третьої
сесії Зіньківської міської ради шостого скликання від 27 березня
2014 року «Про затвердження в
новій редакції порядку передачі в
оренду майна та методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності Зіньківської міської ради».
5.Рішення набирає чинності з 01
листопада 2015 року.
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8

14 грудня
2017 року

233

Рішення виконавчого комітету Зіньківської міської ради
«Про внесення змін
до тарифу»

Виконавчий
комітет Зіньківської міської
ради

Змінено тариф на водопостачання
для населення в розмірі 9 грн. 66
коп. за 1 м3, для інших споживачів
35 грн. 70 коп. за 1 м3.

Опішнянська селищна рада

9

29.06.2017р
.

10

29.06.2017
р.

11

29.06.2017
р.

б/н

Рішення 16 сесії
Опішнянської селищної ради сьомого
скликання
“Про затвердження
ставок податку за
землю в межах населених пунктів
Опішнянської селищної ради”.

Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку
яких проведено,
в межах
населених пунктів на території
Опішнянської селищної ради.
Опішнянська
селищна рада

б/н

“Про надання пільг
по сплаті земельного податку”.

Опішнянська
селищна рада

б/н

Про внесення змін у
рішення шостої сесії
сьомого скликання
від 09 червня 2016
року «Про затвердження ставок земельного податку в
межах населених
пунктів Опішнянської селищної ради»
(в частині: с/г землі)

Опішнянська
селищна рада

-

-

-

--

Ставки податку за земельні ділянки, які перебувають в постійному
користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності), в межах
населених пунктів на території
Опішнянської селищної ради.

-

Звільнення від сплати земельного
податку в розмірі 100 відсотків з 1
січня 2018 року для деяких юридичних осіб.

-

Встановлення ставок податку за
земельні ділянки розташовані в
межах населених пунктів.

12

12

29.06.2017
р

13

29.06.2017
р

14

29.06.2017
р

15

16

10.11.2017
р

07.09.2018

б/н

“Про затвердження
ставок плати за землю за межами населених пунктів на
території Опішнянської селищної ради”.

Опішнянська
селищна рада

-

-

Встановлення ставок податку за
земельні ділянки розташовані за
межами населених пунктів.

б/н

Про внесення змін у
рішення шостої сесії
сьомого скликання
від 09 червня 2016
року “Про встановлення ставок по місцевих податках та
зборах” (в частині:
ставки єдиного податку та пільги).

Опішнянська
селищна рада

-

-

Встановлення ставок по місцевих
податках та зборах.

б/н

“Про встановлення
ставок по місцевих
податках та зборах”

Опішнянська
селищна рада

б/н

Про внесення змін у
рішення шістнадцятої сесії сьомого
скликання від 29 червня 2017 року “Про
зміну ставок орендної плати за земельні ділянки” (в частині: інші лісові землі та присадибні
земельні ділянки)

Опішнянська
селищна рада

б/н

Рішення 33 сесії 7
скликання «Про
внесення змін у рішення двадцять во-

Опішнянська
селищна рада

Встановлення ставок по місцевих
податках та зборах

-

-

Зміна ставок орендної плати за
земельні ділянки.

Встановити ставки земельного
податку земель лісогосподарського призначення на 20182019р.р. в розмірі 0.01 від норма-

13
сьмої сесії сьомого
скликання від 07 червня 2018 року
«Про встановлення
ставок та пільг зі
сплати земельного
податку на 2019 рік»

тивно-грошової оцінки одиниці
площі земельної ділянки незалежно від її проведення в межах
Опішнянської селищної ради

Артелярщинська сільська рада

17

18

19

11.07.2017

11.07.2017

20.06.2018

б/н

Рішення 20 сесії
7скликання «Про
встановлення ставки
транспортного податку»

Артелярщинська сільська
рада

б/н

Рішення 20 сесії
7скликання «Про
встановлення єдиного податку для фізичних осібпідприємців на території сільської ради»

Артелярщинська сільська
рада

б/н

Рішення 30 сесії
7скликання
«Про встановлення
ставок та пільг із

Артелярщинська сільська
рада

-

-

2018 рік

2018 рік

Затвердити ставку податку
на автомобілі до 5 років
об»ємом циліндра понад 3000
см.куб -25тис.грн
Встановити фіксовані ставки
єдиного опдатку на місяць:
для платників 1 групи,які не використовують працю найманих працівників,обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000грн у розмірі до 10
% розміру мінімальної заробітної
плати;
для платників 2 групи-фізичних
осіб-підприємців,не використовують працю найманих осіб не більше 10 чол. та обсяг доходу не
перевищує 1500000грн – 20% розміру мінімальної
заробітної плати
Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
для об’єктів житлової нерухомості

14
сплати податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
на 2019 рік»

20

21

11.07.2017

19.03.2018

б/н

б/н

Рішення 20 сесії
7скликання
«Про встановлення
ставки акцизного
податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних
товарів»

Рішення 27 сесії
7скликання
«Про плату за користування
земельними ділянками до посвідчення
права на землю»

-0.2% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.м. бази оподаткування

Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів у відсотках
від вартості (з податком на додану
вартість) у розмірі 5%

Розрахунок суми втрат від недоотримання коштів за
фактичне землекористування в
2018 році за землі запасу:
рілля – 34252,51х10% =
3425,25грн за 1га;
сіножаті, пасовища -12584,70
х 8% =1006,78грн за 1 га;
багаторічні насадження –
50898,51 х10%= 5089,85грн за 1га,
господарські двори- 2167,86 за 1
га,
проектні шляхи- 3545,98 за 1 га.
Розрахунок суми втрат від
недоотримання коштів за
фактичне землекористування в
межах населених пунктів:
під житловою забудовою –
53.34 х 1.249 х 1.433 х1.06 х
3% 3035.91 за 1 га;
рілля – 15665,30 х 1.756 х
1.249 х1.2 х1.0 х 3% =1236,88грн

15
за 1 га;
Сума втрат за сіножаті і пасовища
складає:356.70 за1га.

22

33 сесія 7скликання
Про внесення змін
до ставки земельного податку земель
лісогосподарського
призначення

24.09.2018

Сільська рада

2018-2019рік

Встановити ставки земельного
податку земель лісогосподарського призначення на 20182019р.р. в розмірі 0.01 від нормативно-грошової оцінки одиниці
площі земельної ділянки незалежно від її проведення в межах Артелярщинської сільської ради

Батьківська сільська рада

23

24

16.06.2017

16.06.2017

б/н

Рішення
п’ятнадцятої сесії
сьомого скликання
«Про встановлення
ставок єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців на
території Батьківської сільської ради на
2018рік»

б/н

Рішення
п’ятнадцятої сесії
сьомого скликання
«Про встановлення
ставки акцизного
податку з реалізації
суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018

Батьківська
сільська рада

Встановити ставки податку для
фізичних осіб-підприємців, які
здійснюють господарську діяльність, з розрахунку на календарний місяць:
• для 1 групи платників єдиного податку – 10% розміру
мінімальної заробітної плати;
•
для 2 групи платників
єдиного податку – 20% розміру мінімальної заробітної плати

Батьківська
сільська рада

Встановити акцизний податок з
реалізації через роздрібну торгівельну мережу пива, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників
тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу в розмірі –
5%

16
рік»

25

26

27

16.06.2017

16.06.2017

13.07.2017

б/н

Рішення
п’ятнадцятої сесії
сьомого скликання
«Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на 2018 рік»

б/н

Рішення
п’ятнадцятої сесії
сьомого скликання
«Про встановлення
ставки транспортного податку на 2018
рік»

б/н

Рішення шістнадцятої (позачергової)
сесії сьомого скликання
«Про встановлення
ставок земельного
податку на 2018 рік»

Батьківська
сільська рада

Встановити ставки податку за
1кв.м. житлової площі об»єкта
житлової нерухомості:
• для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають
у власності – у розмірі
0,2% розміру мінімальної
заробітної плати;
для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
– у розмірі 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року

Батьківська
сільська рада

Встановити ставку транспортного
податку для фізичних та юридичних осіб, які мають зареєстровані
автомобілі віком до п’яти років і
об’ємом більше 3000 см3 у розмірі
25 тис.грн. за рік за 1 автомобіль

Батьківська
сільська рада

Встановити ставку земельного податку на земельні ділянки:
- для будівництва та обслуговування жилого будинку та споруд –
у розмірі 0,03% від їх нормативної грошової оцінки;
-сільськогосподарських угідь – у
розмірі 0,6% від їх нормативної
грошової оцінки;
-на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання – у розмірі
6,0% від їх нормативної грошової

17
оцінки;
-розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову
оцінку яких не проведено – у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по
області;
-на інші землі – у розмірі 2% від
нормативної грошової оцінки земель

28

Рішення двадцять
сьомої (позачергової) сесії сьомого
скликання
«Про внесення змін
до ставки земельного
податку земель лісогосподарського призначення»

21.09.2018

Встановити ставку земельного податку земель лісогосподар-ського
призначення на 2018 – 2019 роки в
розмірі 0,01% від нормативногрошової оцінки одиниці площі
земельної ділянки не залежно від
її проведення, в адміністративних
межах сільської ради.

Сільська рада

Бірківська сільська рада

29

30

13.07.2017

13.07.2017

б/н

Рішення чотирнадцятої сесії сільської
ради сьомого
скликання«Про
встановлення податків та зборів на
території Бірківської сільської ради
на 2018 рік »

б/н

Рішення чотирнадцятої сесії сільської ради сьомого
скликання
«Про затверджен-

Бірківська
сільська рада

Бірківська сільська рада

-

-

-

Встановлення податків та зборів
на території Бірківської сільської ради на 2018 рік

-

Ставка земельного податку :
- за земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд - у розмірі 0,04 %

18

31

13.07.2017

б/н

ня Положення про
земельний податок
на території Бірківської сільської ради Зіньків-ського
району Полтавської
області на 2018 рік
та встановлення
ставок земельного
податку на території сільської ради
на 2018 рік»

від їх нормативної грошової оцінки ;
- за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля , сіножаті, пасовища , багаторічні насадження , незалежно від місцезнаходження ( крім земельних часток(паїв)) - у розмірі 0,5 % від їх
нормативної грошової оцінки ;
- за земельні частки(паї) (крім тих
, які передані в оренду платникам
єдиного податку четвертої групи)
– у розмірі 1,0 % від їх нормативної грошової оцінки;
- за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання
(крім державної та комунальної
форми власності) -у розмірі 6,0 %
від їх нормативної грошової оцінки;
- за земельні ділянки державної та
комунальної форми власності – у
розмірі 1 % від їх нормативної
грошової оцінки ;
- за земельні ділянки розташовані
за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не
проведено встановлюються у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Рішення чотирнадцятої сесії сільської ради сьомого
скликання « Про
встановлення ставок податку на не-

Для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, у
розмірі 1,0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звіт-

Бірківська сільська рада

-

-

19
рухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Бірківської
сільської ради на
2018 рік».

32

33

13.07.2017

13.07.2017

б/н

б/н

Рішення чотирнадцятої сесії сільської
ради сьомого
скликання «Про
встановлення ставок туристичного
збору на території
Бірківської сільської ради на 2018
рік»

Рішення чотирнадцятої сесії сільської ради сьомого
скликання « Про
встановлення ставок єдиного податку для фізичних
осіб – підприємців
на території Бірківської сільської
ради на 2018 рік »

ного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування;
- для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, у
розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування.

Бірківська сільська рада

Бірківська сільська рада

-

-

-

1 відсоток до бази справляння
збору

-

1. Для першої групи платників
єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму.
2. Для другої групи платників
єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3. Для третьої групи платників
єдиного податку :
- 3 відсотки доходу - у разі сплати
податку на додану вартість згідно
з Податковим кодексом України;
- 5 відсотків доходу - у разі
включення податку на додану вартість до складу єдиного податку;
- податок для фізичних осіб - під-

20
приємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання,
продажу (реалізації) ювелірних та
побутових виробів з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного
податку встановлюється у розмірі
- 5 відсотків доходу (у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку);
• - податок для платників
єдиного податку першої,
другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) у
розмірі 15 відсотків.

34

13.07.2017

б/н

Рішення чотирнадцятої сесії сільської ради сьомого
скликання «Про
встановлення ставки транспортного
податку на 2018
рік»

Бірківська сільська рада

-

-

25 тис.грн. за кожен легковий
автомобіль , зареєстрований в Україні згідно з чинним законодавством ,з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість
яких становить понад 375 розмірів
мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року

21

35

13.07.2017

27 вересня
2018 року

б/н

Рішення чотирнадцятої сесії сільської ради сьомого
скликання « Про
встановлення ставки акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів на
2018 рік»

б/н

Рішення двадцять
другої сесії сільської ради сьомого скликання «
Про внесення змін
до рішень сесій
сільської ради про
встановлення місцевих податків та
зборів на 2018 –
2019 роки».

Бірківська сільська рада

5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) у розмірі
5 відсотків.

Бірківська
сільська рада

Ставка податку за землі лісогоспо-дарського призначення 0,010 % від нормативної грошової оцінки

Власівська сільська рада

36

12.06.2018

Рішення 19 сесії 7
скликання Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осіб підп-

Власівська сільська рада

-

періодичне
(01.01.201931.12.2019)

Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб –
підприємців:
- для першої групи - 10% до розміру прожиткового мінімуму для

22
риємців на 2019 рік

37

38

39

12.06.2018

Рішення 12 сесії 7
скликання
Про встановлення
ставки транспортного податку на 2019
рік

12.06.2018

Рішення 12 сесії 7
скликання
Про встановлення
ставки туристичного
збору на 2019 рік

12.06.2018

Рішення 12 сесії 7
скликання
Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на 2019 рік

працездатних осіб встановленого
законом на 1 січня податкового
(звітного) року;
- для другої групи - 20% до
розміру мінімальної заробітної
плати
встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року.

Власівська сільська рада

Власівська сільська рада

Власівська сільська рада

-

періодичне
(01.01.201931.12.2019)

-

періодичне
(01.01.201931.12.2019)

-

періодичне
(01.01.201931.12.2019)

Об’єктом оподаткування є легкові
автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років
(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375
розмірів мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року
в розмірі 25 000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування.
Встановити ставку туристичного
збору в розмірі 1 відсоток до бази
справляння збору.
Встановити ставку туристичного
збору в розмірі 1 % до бази справляння збору. 1. Встановити ставки
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
1.1.Для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, у
розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр

23
бази оподаткування;
1.2. Для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,
у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.

40

41

Рішення 12 сесії 7
скликання
Про затвердження
ставок земельного
податку та орендної
плати на 2019 рік
в грошовому виразі

12.06.2018

07.09.2018

21 сесія
7 скликання

Про внесення змін
до ставки земельного податку земель
лісогосподарського
призначення

Власівська сільська рада

Власівська сільська рада

-

-

періодичне
(01.01.201931.12.2019)

Затвердити на 2019 рік ставки
земельного податку на території
Власівської сільської ради за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у
розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для
сільськогосподарських угідь у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

періодичне
(01.01.201831.12.2019)

Встановити на 2018-2019 роки
ставки земельного податку земель
лісогосподарського призначення
в розмірі 0,01 % від нормативної
грошової оцінки одиниці площі
земельної ділянки не залежно від
її проведення.

В-Павлівська сільська рада

42

08.06.2018

б/н

Рішення 24 позачергової сесії 7 скликання «Про податок
на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки»

43

08.06.2018

б/н

Рішення 24 позачергової сесії 7 скли-

В.Павлівська
сільська рада

-

-

Для об’єктів житлової нерухомості у розмірі 0,2% для сільських
населених пунктів 0,1% розміру
мінімальної заробітної плати

В.Павлівська
сільська рада

-

-

Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами гос-

24
кання «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання підакцизних товарів»

44

45

46

47

08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

подарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарі в розмірі 5%

б/н

Рішення 24 позачергової сесії 7 скликання «Про встановлення ставки транспортного податку»

В.Павлівська
сільська рада

б/н

Рішення 24 позачергової сесії 7 скликання «Про ставки
туристичного збору»

В.Павлівська
сільська рада

б/н

Рішення 24 позачергової сесії 7 скликання «Про встановлення ставок єдиного податку для
фізичних осібпідприємців на території сільської ради»

В.Павлівська
сільська рада

Рішення 24 позачергової сесії 7 скликання «П ро встановлення ставок земельного податку на
2018 рік на території
сільської ради»

В.Павлівська
сільська рада

-

Встановити ставку транспортного
податку об’єм циліндра 3000 см в
розмірі 25 тис. грн.

-

-

Встановити ставку туристичного
збору в розмірі 1% до бази справляння збору

-

-

І група платників у розмірі 10,%,
ІІ група – 20%

-

- для будівництва і обслуговування жилого будинку в розмірі 0,03
% від нормативної грошової оцінки у урахуванням коефіцієнта індексації 1,06
- на земельні ділянки с/г призначення (рілля . сіножаті, пасовища
у розмірі 1% від нормативної
грошової оцінки у урахуванням
коефіцієнта індексації 1,0

25
- на земельні ділянки, які в постійному користуванні- 6% від нормативної грошової оцінки
-на земельні ділянки за межами
населених пунктів нормативно
грошову оцінку яких не встановлено- 5% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

48

07.09.2018

26 сесія 7
скликання

Про внесення змін
до ставки земельного податку земель
лісогосподарського
призначення

В.Павлівська
сільська рада

Для земель лісогосподарського
призначення на 2018-2019 в розмірі 0,01 % від нормативногрошової оцінки одиниці площі
земельної ділянки незалежно від її
проведення в адмін..межах
В.Павлівської сільської ради.

Високівська
сільська рада

Встановити з 01.01.2018 року
ставки єдиного податку для
суб’єктів підприємницької діяльності за один календарний місяць
у розмірі : для платників першої
групи обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує150000грн. в розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Високівська
сільська рада

Встановити на території Високівської сільської ради місцеві податки і збори:
Податок на нерухоме майно,транспортний податок, плата за
землю,єдиний податок.

Високівська сільська рада

49

Рішення чотирнадцятої сесії сьомого
скликання «Про
встановлення ставок
єдиного податку на
2018 рік»

50

Рішення чотирнадцятої сесії сьомого
скликання
«Про встановлення
місцевих податків і
зборів на території
Високівської сільської ради на 2018
рік»

12.07.2017

12.07.2017

б\н

б\н

26

51

52

53

54

12.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

07.09.2018

б/н

б/н

б/н

б/н

Рішення чотирнадцятої сесії сьомого
скликання
«Про встановлення
ставок земельного
податку на території сільської ради на
2018 рік»

Рішення чотирнадцятої сесії сьомого
скликання «Про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки
на 2018 рік»

Рішення чотирнадцятої сесії сьомого
скликання « Про
встановлення ставки
транспортного податку на 2018 рік»
Рішення ч21 сесії
сьомого скликання
«Про внесення змін
до ставки
земельного податку
земель
лісогосподарського
призначення»

Високівська
сільська рада

Затвердити на 2018 рік такі ставки
земельного податку:
Для будівництва та обслуговування у розмірі 0,03%від нормативної грошової оцінки. На земельні ділянки сільськогосподарських угідь у розмірі 0,3% від нормативної грошової оцінки.

Високівська
сільська рада

Встановити ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:
Об’єкти житлової,що перебувають
у власності фізичних та юридичних осіб у розм..0,2 відсотка від
мінім. зароб. плати за 1 кв.м. бази
оподаткування.
Об’єкти нежитлової нерухомості:для сільського населеного пункту 0,1% розм. зар.пл.

Високівська
сільська рада

Встановити ставку транспортного
податку легкові автомобілі яких
зареєстровані в Українз об’ємом
циліндра понад 3000см у розмірі
25 тис.грн. за кожен автомобіль

Високівська
сільська рада

Встановити ставки земельного
податку земель лісогосподарського призначення на 2018-2019
р.р. в розмірі 0,01 % від нормативно – грошової оцінки одиниці
площі земельної ділянки не залежно від її проведення в адміністративних межах Високівської
сільської ради

27
Дейкалівська сільська рада

55

56

57

58

59

14.07.17

14.07.17

14.07.17

14.07.17

14.07.17

б\н

Рішення 14 сесії 7
скликання Про
встановлення ставки
акцизного податку з
реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних
товарів на 2018 рік

Дейкалівська
сільська рада

-

-

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018
рік, 5 відсотків

б\н

Рішення сесії 14 сесії 7 скликання Про
встановлення ставки
транспортного податку на 2018 рік

Дейкалівська
сільська рада

-

-

Про встановлення ставки транспортного податку, понад 3000
см.куб - 25 тис. грн.

б\н

Рішення сесії 14 сесії 7 скликання Про
встановлення ставки
туристичного збору
на 2018 рік

Дейкалівська
сільська рада

-

-

Про встановлення ставки туристичного збору, 1 відсоток

б\н

Рішення сесії 14 сесії 7 скликання Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців на території Дейкалівської сільської ради на
2018 рік

-

Про встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осібпідприємців на території Дейкалівської сільської ради, платники
1 групи- 10 відсотків, платники 2
групи -20 відсотків.

б\н

Рішення сесії 14 сесії 7 скликання Про
податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки
на 2018 рік

-

Про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
житлової нерухомості — 1,0 відсоток, нежитлової нерухомості —
0,1 відсоток

Дейкалівська
сільська рада

Дейкалівська
сільська рада

-

-

28

60

61

62

08.02.18

08.02.18

21.08.18

б\н

Рішення сесії 18 сесії 7 скликання
Про встановлення
ставок земельного
податку на 2018 рік
в грошовому виразі

б\н

Рішення сесії 18 сесії 7 скликання
Про встановлення
орендної плати за
землю для громадян
та встановлення
ставок орендної
плати по категоріям
земель і основним
цільовим призначенням земельних
ділянок на 2018 рік

б\н

Рішення 26 сесії 7
скликання
Про внесення змін
до ставки
земельного податку
земель
лісогосподарського
призначення

Дейкалівська
сільська рада

Дейкалівська
сільська рада

Дейкалівська
сільська рада

-

-

-

-

Про встановлення ставок земельного податку на 2018 рік в грошовому виразі
За зем.діл.для будів.та обслуг. житл. буд.-0,03%, за зем. діл с/г угідь
– 0,5 %, за зем. частки(паї) одноосібників-1,0%

-

Про встановлення орендної плати
за землю для громадян та встановлення ставок орендної плати по
категоріям земель і
основним цільовим призначенням
земельних ділянок на 2018 рік- 3
% норм. грош. оцінки.

-

Про встановлення ставку земельного податку на 2018-2019 р.р за
місцезнаходженням земельних
ділянок лісового фонду в межах
Дейкалівської сільської ради у
розмірі 0,01 % від нормативногрошової оцінки одиниці площі
ріллі по області

Загрунівська сільська рада

63

17.02.2018

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про
внесення змін в рішення 8 сесії 7
скликання від
14.07.2016 «Про затвердження Поло-

Загрунівська
сільська рада

Встановити ставки зем. податку
за зем.ділянки с.г.угідь – 0,3% від
їх номативної грошової оцінки, за
зем частки (паї) - 0,4% від їх нормативної грошової оцінки.
Ставка зем. податку на
зем.ділянки, норм.грош.оцінку

29
ження про земельний податок на території Загрунівської сільської ради на
2018 рік та встановлення ставок земельного податку на
території сільської
ради на 2018 рік»

64

65

17.02.2018

18.09.2018

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок
земельного податку
на 2018 рік в грошовому виразі»

б/н

Рішення 28 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
земельного податку
земель лісогосподарського призначення»

яких проведено:
• для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд- 0,3% від їх
нормативної грошової оцінки;
• для зем.ділянок с.г. угідь
0,3% від їх нормативної
грошової оцінки,
• для зем. ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання -1,0% від їх
нормативної грошової оцінки.
Встановити ставки зем.податку за
зем.ділянки для будівництва та
обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд –
0,3% від їх норматвної грошової
оцінки, зем.частки (паї) – 0,3% від
їх нормативної грошової оцінки,
за зем.частки (паї), власники яких
обробляють самостійно – 0,4% від
їх нормативної грошової оцінки.

Загрунівська
сільська рада

Для земель лісогосподарського
призначення на 2018-2019 в розмірі 0,01 % від нормативногрошової оцінки одиниці площі
земельної ділянки незалежно від її
проведення в адмін..межах

Кирило -Ганнівська сільська рада
66

21.07.2017

б/н

Рішення восьмої

Кирило-

-

-

Про встановлення ставок земель-

30
позачергової сесії
сьомого скликання
«Про встановлення
ставок земельного
податку на території
Кирило-Ганнівської
сільської ради на
2018 рік»

67

68

09.12.2016

07.09.2018

б/н

б/н

Рішення дванадцятої сесії сьомого
скликання «Про
затвердження правил утримання домашніх тварин у населених пунктах
Кирило-Ганнівської
сільської ради»

Рішення 28 сесії
сьомого скликання
«Про внесення змін
до ставки земельного податку на землі
лісогосподарського
призначення»

Ганнівська сільська рада

КирилоГаннівська сільська рада

ного податку на території Кирило-Ганнівської сільської ради на
2018 рік».,
-для будівництва-0,03%
норм.грош.оцінки
-для с\г угідь-0,1 %
-для зем.ділянок у постійному корист.-1,0%

-

-

Затвердити правила утримання
домашніх тварин в населених пунктах

КирилоГаннівська сільська рада

Про внесення змін до ставки земельного податку земель лісогосподарського призначення.
Встановити ставки земельного
податку земельлісогосподарського
призначення на 2018-2019рр. в
розмірі 0,01% від нормативногрошової оцінки одиниці площі
з/д не залежно від її проведення в
адмістративних межах КирилоГаннівської сільської ради

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

Встановлення місцевих податків
та зборів на території ЛютенськоБудищанської сільської ради на
2019 р

Лютенсько-Будищанська сільська рада

69

08.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання ««Про
встановлення місцевих податків та зборів на території
Лютенсько-

-

01.01.201931.12.2019

31
Будищанської сільської ради на 2019
рік»

70

71

72

08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
єдиного податку для
фізичних осіб –
підприємців на 2019
рік»

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
транспортного податку на 2019 рік»

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

-

-

-

01.01.201931.12.2019

Встановити ставки єдиного податку на Встановити ставки єдиного податку на 2019 рік для фізичних осіб –підприємців
- для першої групи - 10% до розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб встановленого
законом на 1 січня податкового (
звітного )року.
-для другої групи - 20% до розміру мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
податкового ( звітного )року.
Рішення набирає чинності з
01.01.2019 року.

01.01.201931.12.2019

1. Встановити ставки транспортного податку на 2019 рік для легкових автомобілів, з року випуску
яких минуло не більше 5 років та
середньо ринкова вартість яких
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної
встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного ) року в розмірі
25 000 гривень за кожен легковий
автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

01.01.201931.12.2019

1.1.Для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, у
розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встано-

32
на 2019 рік»

73

08.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання « Про
встановлення земельного податку на
2018 рік»

вленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування;
1.2.Для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,
у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

-

01.01.201931.12.2019

Ставка земельного податку за
земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель
та споруд – у розмірі 0,03 % від
їх нормативної грошової оцінки;(згідно додатку до цього рішення)
4.2.Ставка земельного податку на
земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті,
пасовища, багаторічні насадження) – у розмірі 0,5% від їх нормативної грошової оцінки; (незалежно від місця знаходження та згідно додатку до цього рішення.)
4.3.Ставка земельного податку за
земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форм
власності) - у розмірі 1,0 % від їх
нормативної грошової оцінки;
4.4.Ставка податку за земельні
ділянки, розташовані за межами

33
населених пунктів ,нормативно
грошову оцінку яких не проведено, встановлюється в розмірі 5
відсотків, а для сільськогосподарських угідь 0,6% від нормативної
грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області;

74

75

08.06.2018

08.06.2018

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про
встановлення пільг
щодо сплати земельного податку
юридичними особами на 2018 рік»

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

б/н

Рішення 24 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок орендної плати

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

01.01.201931.12.2019

01.01.201931.12.2019

Звільнити 100% від сплати земельного податку:
- Органи місцевого самоврядування, заклади, установи, організації, які повністю утримуються за
рахунок коштів державних або
місцевих бюджетів.
- Релігійні організації, статути
(положення) яких зареєстровано у
встановленому законом порядку,
за земельні ділянки, надані для
будівництва і обслуговування культових та інших будівель , необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.
- Дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади, заклади культури, освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту, фізичної
культури, які повністю утримуються за рахунок державних або
місцевих бюджетів.
Встановлення ставок орендної
плати за використання земельних
ділянок в межах населених

34
за використання земельних ділянок в
межах населених
пунктів»

76

Рішення сесії 26 сесія 7 скликання
«Про встановлення
ставки земельного
податку земель лісогосподарського призначення»

05.09.2018

ЛютенськоБудищанська
сільська рада

періодичне

Про внесення змін до ставки земельного податку земель лісогосподарського призначення.
Встановити ставки земельного
податку земельлісогосподарського
призначення на 2018-2019рр. в
розмірі 0,01% від нормативногрошової оцінки одиниці площі
з/д не залежно від її проведення в
адмістративних межах Лютенсько-Будищаської сільської ради

Малобудищанська сільська рада

77

78

13.07.2017

13.07.2017

б/н

Рішення 22 сесії 7
скликання
«Про встановлення
ставки єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців на
2018 рік»

б/н

Рішення десятої сесії сьомого скликання
«Про податок на нерухоме майно, від-

Малобудищанська сільська рада

Малобудищанська сільська рада

-

-

січеньгрудень 2018
року

січеньгрудень 2018
року

Встановити ставку єдиного податку для фізичних осібпідприємців на 2018 рік:
-для першої групи - 10% до розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб встановленого
законом на 1 січня податкового (
звітного ) року;
- для другої групи - 20% до
розміру мінімальної заробітної
плати
встановленої законом на 1 січня
податкового ( звітного ) року.
1.Для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, у
розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встано-

35
мінне від земельної
ділянки на 2018 рік»

вленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування;
2.Для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,
у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
3. Звільнити від сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб –
господарські (присадибні) будівлі
– допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать: сараї,
хліви, гаражі, майстерні, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси,
котельні, бойлерні, альтанки, колодязі, вольєри, тощо).
4. Звільнити від сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості
що перебувають у власності членів багатодітних сімей, одиноких
престарілих, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, учасників бойових дій, інвалідів І групи, членів сімей загиблих учасників АТО та бойових
дій, пенсіонерів за віком, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
5. Встановити граничну межу житлової нерухомості, на яку змен-

36
шується база оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 квадратних метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 квадратних метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 квадратних
метрів.
Таке зменшення надається один
раз за кожний базовий податковий
(звітний) період (рік).
6. Пільги з податку, передбачені підпунктом 1.5. пункту 1, для
фізичних осіб не застосовуються
до:
об’єкта/об’єктів оподаткування,
якщо площа такого/таких
об’єкта/об’єктів перевищує
п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 1.5. цього пункту;
об’єкта/об’єктів оподаткування,
що використовуються їх власниками з метою одержання доходів
(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)».
7. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової

37
нерухомості, які перебувають у
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються
за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) гуртожитки;
г) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у
зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сесії ради;
д) об’єкти житлової нерухомості,
в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,
та особам з їх числа, визнаними
такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються
одинокими матерями (батьками),
але не більше одного такого
об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються
суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих
архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема
виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підп-

38
риємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,
призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової
нерухомості, які перебувають у
власності громадських організацій
інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних
організацій, статути (положення)
яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими
релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів
нерухомості, в яких здійснюється
виробнича та/або господарська
діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та
джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх
послуг.
ї) об’єкти житлової нерухомості,
які належать багатодітним або
прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей;
8. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів)
житлової нерухомості, у тому чи-

39
слі його частки, що перебуває у
власності фізичної чи юридичної
особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300
квадратних метрів (для квартири)
та/або 500 квадратних метрів (для
будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а""г" пункту 266.7.1 Податкового
кодексу України, збільшується на
25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості
(його частку).»
9. Загальні засади (платники податку, об'єкт оподаткування, базаоподаткування, порядок обчислення податку, податковий період,
строк та порядок сплати податку,
пільги та порядок їх застосування,
строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначаються Податковим кодексом України.

79

13.07.2017

б/н

Рішення 22 сесії 7
скликання
«Про встановлення
ставки транспортного податку на 2018
рік»

Малобудищанська сільська рада

-

січеньгрудень 2018
року

Встановити ставки транспортного
податку на 2018
рік
для легкових автомобілів, з року випуску
яких минуло не більше п’яти років
(включно) та середньо ринкова
вартість яких становить понад 375
розмірів мінімальної заробітної
плати встановленої законом на 1
січня податкового (звітного) року
в розмірі

40
25 000 гривень за кожен легковий
автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

80

13.07.2017

б/н

Рішення 22 сесії 7
скликання
«Про встановлення
ставок земельного
податку на території
Малобудищанської
сільської ради на
2018 рік»

Малобудищанська сільська рада

-

січеньгрудень 2018
року

1. Встановити, що платниками податку є:
-власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
-землекористувачі.
2. Встановити, що об’єктом оподаткування є:
-земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
-земельні частки (паї), які перебувають у власності.
3. Базою оподаткування є:
-нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного
відповідно до порядку встановленого станом на 1 січня поточного
року;
-площа земельних ділянок нормативну грошову оцінку яких не
проведено.
4. Затвердити ставки земельного
податку на земельні ділянки на
2018 рік на території Малобудищанської сільської ради, а саме:
4.1. Ставка земельного податку
за земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд – у розмірі 0,3 %
від їх нормативної грошової
оцінки;

41
4.2. Ставка земельного податку
на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля, (особисте селянське господарство, пай),
сіножаті, пасовища, багаторічні
насадження (незалежно від місцезнаходження ) – у розмірі 0,4% від
їх нормативної грошової оцінки;
4.3. Ставка земельного податку за
земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форм
власності) - у розмірі 6 % від їх
нормативної грошової оцінки;
4.4. Ставка податку за земельні
ділянки, розташовані за межами
населених пунктів, встановлюється в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
5. Від сплати земельного податку
звільняються фізичні особи:
-інваліди першої і другої груп;
-фізичні особи, які виховують
трьох і більше дітей віком до 18
років;
-пенсіонери (за віком);
-ветерани війни та особи, на яких
поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
-фізичні особи, визнані законом
особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
6. Звільнення від сплати податку
на земельні ділянки, передбачене
для відповідної категорії фізичних
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осіб пунктом 5, поширюється на
одну земельну ділянку за кожним
видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не
більше 2га;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка): у селах
– не більше як 0,25 га;
- для індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів – не більше як
0,10га;
- для ведення садівництва – не
більше як 0,12га.
7. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку
четвертої групи власників земельних ділянок, земельних часток
(паїв) та землекористувачів за
умови передачі земельних ділянок
та земельних часток паїв в оренду
платнику єдиного податку четвертої групи.
8. Юридичні особи звільняються
від сплати земельного податку
відповідно до статей 282, 283 Податкового кодексу України.

81

13.07.2017

б/н

Рішення 22 сесії 7
скликання «Про
встановлення пільг
щодо сплати земельного податку на
2018 рік»

Малобудищанська сільська рада

-

січеньгрудень 2018
року

Звільнити 100% від сплати земельного податку:
- Органи місцевого самоврядування, заклади, установи,
організації, які повністю утримуються за рахунок коштів
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державних або місцевих бюджетів.
- Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом
порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель , необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність
яких не передбачає одержання
прибутків.
- Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади
культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури, які повністю
утримуються за рахунок державних або місцевих бюджетів.

82

19.09.2018

б/н

Новоселівська сільська рада

Рішення 38 (позачер-гова)сесія
7 скликання Про
внесення змін до
ставки земельного
податку земель лісогосподарського призначення

Малобудищанська сільська рада

-

періодичне
(01.01.201831.12.2019)

Встановити на 2018-2019 роки
ставки земельного податку земель
лісогосподарського призначення
в розмірі 0,01 % від нормативної
грошової оцінки одиниці площі
земельної ділянки не залежно від
її проведення.
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83

84

85

11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

б/н

б/н

б/н

Рішення 16 сесії 7
скликання
«Про встановлення
орендної плати за
землі комунальної
власності територіальної громади на
2018рік»
Рішення 16 сесії 7
скликання
«Про встановлення
ставок
земельного податку
на 2018 рік »

Рішення 16 сесії 7
скликання
«Про затвердження
положення про
земельний податок
на території
Новоселівської сільської ради та встановлення ставок
земельного податку
на території
Новоселівської
сільської ради на
2018 рік»

Новоселівська
сільська
рада

Новоселів-ська
сільська рада

Новоселів-ська
сільська рада

з березня по
грудень

-

з січня по
грудень

з січня по
грудень

Про встановлення ставок орендної плати за землі комунальної
власності територіальної громади
на 2018 рік для юридичних осіб,
та фізичних осіб.

Затвердити на 2018 рік ставки
податку за землі для громадян
Ставки за землі
Зупинити дію пункту 1 рішення14сесії 7 скликання від
30.06.2016
Затвердити положення про
земельний податок на території
Новоселівської сільської ради та
встановити ставки земельного
податку на
земельні ділянки, які перебувають
у постійному користуванні
суб’єктів господарювання /крім
державної та комунальної форми
власності /у розмірі 1.0% від їх
нормативної грошової оцінки земель.
4.Ставки податку за земельні
ділянки розташовані за межами
населених
пунктів, нормативну грошову
оцінку яких не проведено встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки
площі ріллі по області.
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86

87

88

11.07.2017

11.07.2017

20.09.2018

б/н

Рішення 16 сесії 7
скликання
«Про встановлення
розміру ставки єдиного податку»

з січня по
грудень

Новоселів-ська
сільська рада

б/н

Рішення 16 сесії 7
скликання
«Про встановлення
ставки транспортного податку»

б/н

Рішення 29 сесії 7
склик. «Про внесення змін до ставки
земельно-го податку
на землі лісогосподарського призначення»

Новоселів-ська
сільська рада

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про
встановлення місцевих податків та зборів сільського бюджету»

Першотрав-нева
сільська рада

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання
«Про затвердження
Положення про

з січня по
грудень

Новоселів-ська
сільська рада

Про встановлення ставки єдиного
податку для суб’єктів господарювання , які відносяться до першої
групи спрощеної системи оподаткування обліку та звітності у розмірі 10% мінімальної заробітної
плати за один календарний місяць

Про встановлення ставки транспортного податку у розмірі 25 тис.
грн за календарний рік за один
легковий автомобіль

періодичне

Встановлена ставка земель-ного
податку на землі лісогосподарського призначення на
2018-2019 роки, в розмірі 0.01 %
від нормативно - грошової оцінки
одиниці площі земельної ділянки

періодичне

Перелік встановлених місцевих
податків і зборів на 2018 рік

-

Ставка земельного податку за
земельні ділянки для будівництва та обслугову-вання жилого
будинку господарських буді-

Першотравнева сільська рада

89

90

13.07.2017

13.07.2017

Першотрав-нева
сільська рада

-

-

46
земельний податок
на території Першотравневої сільської
ради та встановлення ставок земельного податку на
території сільської
ради на 2018
рік»

91

92

13.07.2017

13.07.2017

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
туристичного збору»

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців на території Першотравневої сільської

вель та споруд - у розмірі 0,04
% від їх нормативної грошової
оцінки.
Ставка земельного податку за
земельні ділянки
с/господарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багато-річні
насадження) - у розмірі 0,1 % від
їх норма-тивної грошової оцінки.
Ставка земельного податку за
земельні ділянки які перебувають
у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форм
власності) - у розмірі 6,0 % від їх
нормативної грошової оцінки .
Ставка земельного податку на земельні ділянки розташовані за
межами населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких не
проведена, - у розмірі 5% одиниці
площі ріллі по області.

Першотрав-нева
сільська рада

Першотрав-нева
сільська рада

-

-

-

На 2018 рік ставка туристичного
збору складає 1,0 % до бази справляння збору

-

Фіксовані ставки єдиного податку
з розрахунку на календарний місяць з 1.01.2018:
Для платників І групи, які не використовують працю най-маних
працівників, з обсягом доходу,
який не перевищує 300 тис. грн. –
10 % розміру мінімальн. заробіт-
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ради»

93

94

95

13.07.2017

13.07.2017

07.09.2018

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки»

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання
«Про встановлення
ставки
транспортного податку»
Рішення 20-ї сесії 7
склик. «Про внесення змін до ставки
земельно-го податку
на землі лісогосподарського призна-

ної плати
Для платників ІІ групи з обсягом
доходу, який не перевищує 1
500 000- 20 % розміру мін. заробітної плати

Першотрав-нева
сільська рада

Першотрав-нева
сільська рада

Першотравнева
сільська рада

-

-

-

Ставки податку на 2018 рік:
• для об’єктів житлової нерухомості 0,2 відсотка від
мінім. зароб. плати;
• для об’єктів нежитлової
нерухомості для сільськ.
населених пунктів 0,1 %
розміру мін. зарплати.
Пільги із сплати податку об’єктів
житл. нерухомості:
• для квартир на 80 кв. м.
• для житлових будинків на
150 кв. м.
• для різних типів житлової
нерухомості на 230 кв. м.
• для господарських будівель, незалежно від їх кількості та площі.

-

Встановлена ставка податку на
зареєстровані в Україні автомобілі, які використовувались до 5 років з об’ємом циліндра понад
3000 см. куб. у розмірі 25 тис. грн.
за кожен легковий автомобіль

періодичне

Встановлена ставка земель-ного
податку на землі лісогосподарського призначення на
2018-2019 роки, в розмірі 0.01 %
від нормативно - грошової оцінки
одиниці площі земельної ділянки
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чення»
Пишненківська сільська рада

96

97

98

12.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

б/н

б/н

б/н

Про затвердження
положення про земельний податок та
встановлення ставок
земельного податку
на території Пишненківської сільської
ради.

Про встановлення
пільг щодо сплати
земельного податку
юридичним особам
в 2018 році.

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки.

Пишненків-ська
сільська рада

Затверджено з 01.01.2018 року
ставки земельного податку:
1) для будівництва та обслуговування - 0,03%;
2) с/г угіддя - 1,0%;
3) постійне користування - 6,0%;
4) за ділянки за межами населених
пунктів - 5,0% від оцінки ріллі по
області.

Пишненків-ська
сільська рада

-

Звільнити від сплати:
1) органи місцевого самоврядування, заклади, установи, організації, що діють на території сільської ради;
2) релігійні організації;
3) дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади, заклади культури, освіти, охорони здоров'я,
соціального захисту, фізичної культури;
4) платників "Єдиного податку з
с-г товаровиробників, у яких частка с-г товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює
або перевищує 75%

-

Встановити з 01.01.2018 року:
1) для об'єктів житлової нерухомості фіз. осіб - 0,5%;
2) для об'єктів нежитлової нерухомості фіз. осіб - 0,1%;
3) для об'єктів житлової нерухомості юр. осіб - 0,5%;

Пишненків-ська
сільська рада

-

-
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4) для об'єктів нежитлової нерухомості юр. осіб - 0,5%.

99

10
0

10
1

12.07.2017

12.07.2017

21.09.2018

б/н

б/н

б/н

Про єдиний податок.

Про ставки акцизного податку.

Рішення 21-ї сесії 7
склик. «Про внесення змін до ставки
земельно-го податку
на землі лісогосподарського призначення»

Пишненків-ська
сільська рада

Пишненків-ська
сільська рада

Пишненків-ська
сільська рада

-

-

-

Встановлення фіксованих ставок
єдиного податку для фізичних
осіб - підприємців першої та другої групи платників єдиного податку на 2018 рік для І гр. у розмірі
10%, для ІІ гр. у розмірі 20% до
розміру мінімальної заробітної
плати.

-

Встановлення ставки акцизного
податку з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Пишненківської сільської
ради на 2018 рік у розмірі 5 % від
вартості.

-

Встановлена ставка земель-ного
податку на землі лісогосподарського призначення на
2018-2019 роки, в розмірі 0.01 %
від нормативно - грошової оцінки
одиниці площі земельної ділянки

Покровська сільська рада

10
2

15.06.2017

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання
«Про затвердження
Положення про земельний податок на
території Покровської с/р та встановлення ставок земельного податку на

Покровська
сільська рада

- Ставка зем. податку за земельні ділянки для буд.та обслуговування житлового будинку,госп.будівель та
споруд у розмірі- 0,04% від норм.
грошової оцінки,
- Ставка зем. податку
за зем.ділянки с/г угідь у розмірі 0,1
% від нормативної грошової оцінки,
- Ставка зем. податку
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10
3

10
4

15.06.2017

15.06.2017

б/н

б/н

території с/р. на
2018 рік»

за зем.ділянки,які перебувають у
пост користуванні суб’єктів господарювання у розмірі 1,0% від
норм.грошової оцінки,
- Ставка зем. податку
за зем.ділянки, які розташовані за
межами населених пунктів у розмірі
5% від норм.-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
- Ставка зем. податку на інші
зем.ділянки – у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки.

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про
встановлення місцевих податків та зборів на території Покровської с/р на
2018 рік»

Покровська
сільська рада

Встановити на території с/р місцеві
податки і збори- податок на майно, в
складі якого:
податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки,
- єдиний податок;
- акцизний збір.

Покровська
сільська рада

Для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного ( податкового )
року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
1.2. Для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб у розмірі:
1.2.1.Для населених пунктів Покровської сільської ради 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, за 1

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки
на території Покровської с/р на 2018
рік»
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кв.метр бази оподаткування

10
5

10
6

15.06.2017

15.06.2017

б/н

б/н

Рішення 5 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
акцизного збору з
реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних
товарів на території
Покровської с/р на
2018 рік»

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб
– підприємців на
території Покровської с/р на 2018 рік»

Покровська
сільська рада

Покровська
сільська рада

Встановити ставку акцизного податку у розмірі 5%.

Для платників першої групи - фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на
ринках та (або) провадять господарську діяльність з надання побутових
послуг населенню і обсяг доходу
яких протягом календарного року не
перевищує 300 000 гривень у розмірі
10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня податкового (звітного) року незалежно від виду господарської
діяльності.
Для платників другої групи-фізичних
осіб - підприємців, які здійснюють
господарську діяльність з надання
послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та (або) населенню, виробництво та (або) продаж товарів, діяльність у сфері рес-

52
торанного
господарства, за умови, що протягом
календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб, або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує
1 500 000 гривень;
у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового(звітного) року, не залежно від виду господарської діяльності

10
7

15.06.2017

б/н

Рішення 13 сесії 7
скликання «Про
встановлення пільг
щодо сплати земельного податку
юридичними особами на території Покровської с/р в
2018рік»

Покровська
сільська рада

Звільнити від сплати земельного податку:
1. Органи місцевого самоврядування, заклади, установи, організації, які
повністю утримуються за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів.
2. Релігійні організації, Статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку,
за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових
та інших будівель, необхідних для
забезпечення їх діяльності, а також
благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не
передбачає одержання прибутків.
3. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури,
освіти, охорони здоров’я, соціального закладу, фізичної культури, які
повністю утримуються за рахунок
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державних або місцевих бюджетів.
4. Платників Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків».

10
8

19.09.2018

б/н

Рішення 24 (позачергова) сесія
7 скликання «Про
внесення змін до
ставки земельного
податку земель лісогосподарського призначення на 20182019 роки»

Покровська
сільська рада

-

періодичне
(01.01.2018
31.12.2019)

Встановити на 2018-2019 роки ставки земельного податку земель лісогосподарського призначення в розмірі 0,01 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі земельної ділянки не залежно від її проведення.

Попівська сільська рада

10
9

11
0

26.06.2018

26.06.2018

б/н

б/н

Рішення 32 сесії 7
скликання «Про
встановлення місцевих податків та зборів
на території Попівської сільської
ради на 2019 рік»
Рішення 32сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
єдиного податку
для фізичних осіб –
підприємців

Попівська сільська рада

Попівська сільська рада

Липень
2019 року

Липень
2019 року

-

1.Встановити на території Попівської сільської ради місцеві податки і збори:
податок на майно, в складі якого:
Податок на нерухоме майно:
відмінне від земельної ділянки;
плата за землю.
Транспортний податок;
єдиний податок;
акцизний збір.

-

1. 1 Встановити ставки єдиного
податку на 2019рік для фізичних
осіб –підприємців
- для першої групи - 10% до розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб встановленого
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на 2019 рік»

11
1

11
2

26.06.2018

26.06.2018

б/н

б/н

Рішення 32 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
транспортного податку на 2019 рік»

Рішення 32 сесії 7
скликання «Про податок на нерухоме
майно відмінне
від земельної ділянки на 2019рік»

законом на 1 січня податкового
(звітного) року.
-для другої групи - 20% до розміру мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 1 січня
податкового ( звітного )року.

Попівська сільська рада

Попівська сільська рада

Липень
2019рок
у

Липень
2019 року

-

1.1 Встановити ставки транспортного податку на 2019 рік для легкових автомобілів, з року випуску
яких минуло не більше 5 років та
середньо ринкова вартість яких
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної
встановленої законом на 1 січня
податкового ( звітного )року в розмірі 25 000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування.
2. Рішення набирає чинності з
01.01.2019року

-

1.1.Для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, у
розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування;
1.2.Для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,
у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звіт-
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ного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
1.3. Звільнити від сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки за об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб –
господарські (присадибні) будівлі
– допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать: сараї,
хліви, гаражі, майстерні, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси,
котельні, бойлерні, альтанки, колодязі, вольєри, тощо).
1.4. Звільнити від сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки з об’єктів житлової та/або 5нежитлової нерухомості що перебувають у6 власності членів багатодітних сімей, одиноких престарілих, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, учасників бойових
дій, інвалідів І групи, членів сімей
загиблих учасників АТО та бойових дій, пенсіонерів за віком, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
1.5. Встановити граничну межу
житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 квадратних метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кіль-
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кості – на 120 квадратних метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 квадратних
метрів.
Таке зменшення надається один
раз за кожний базовий податковий
(звітний) період (рік).
1.5.1. Пільги з податку, передбачені підпунктом 1.5. пункту 1, для
фізичних осіб не застосовуються
до:
об’єкта/об’єктів оподаткування,
якщо площа такого/таких
об’єкта/об’єктів перевищує
п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 1.5. цього пункту;
об’єкта/об’єктів оподаткування,
що використовуються їх власниками з метою одержання доходів
(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)».

11
3

26.06.2018

б/н

Рішення 32 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
акцизного податку з
реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі

Попівська сільська рада

Липень
2019 року

-

1.Встановити ставку акцизного
податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (спирт
етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, нафтоп-

57

11
4

26.06.2018

б/н

підакцизних товарів»

родукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо
моторне альтернативне) у відсотках від вартості (з податком на
додану вартість) у розмірі 5 відсотків.
2.Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які
здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають
обов’язковій реєстрації, як платники податку в Зіньківському відділенні Гадяцької об’єднаної державної податкової інспекції не пізніше граничного терміну подання
декларацій акцизного податку за
місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.
3.Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які
здійснюють реалізацію підакцизних товарів, сплачують податок за
місцем здійснення реалізації таких
товарів до сільського бюджету
згідно закону.

Рішення 32 сесії 7
скликання Про
встановлення ставок
земельного податку на 2019 рік
на території Попівської сільської ради

1. Затвердити ставки земельного
податку на земельні ділянки на
2019 рік на території Попівської сільської ради а саме:
1.1. Ставка земельного податку
за земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд – у розмірі 0.03%
від їх нормативної грошової

Попівська сільська рада

Липень
2019рок
у

-
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оцінки;
1.2. Ставка земельного податку
на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) – у розмірі 0,3% від їх
нормативної грошової оцінки;
1.3. Ставка земельного податку за
земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форм
власності) - у розмірі 1,0 % від їх
нормативної грошової оцінки;
1.4. Ставка податку за земельні
ділянки, розташовані за межами
населених пунктів , встановлюється в розмірі не менше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі
по області;

11
5

11
6

09.08.2018

09.08.2018

Рішення 33 сесія 7
скликання Про внесення змін до кошторису витрат по
програмі
«Питна вода села
Попівка»
Рішення 33 сесія 7
скликання Про викладення рішення в
новій редакції Про
встановлення ставки

Попівська сільська рада

31 грудня 2018
року

Попівська сільська рада

липень
2019 року

-

Внесено такий перелік послуг:
Послуги по ремонту водонапірного комплексу
Послуги по ремонту водонапірного комплексу
Виготовлення технічної документації
Підготовки для основного проекту
водогону до водяної скважини

-

Установити на території Попівської сільської ради:
1) ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
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податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки,
згідно з додатком 1;

11
7

11
8

09.08.2018

19.09.2018

Рішення 33 сесія 7
скликання Про затвердження зведеного кошторису
на проектні та вишукувальні роботи
Рішення 34 сесія 7
скликання Про
встановлення ставки
земельного податку
земель
лісогосподарського
призначення

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно
до підпункту 266.4.2 пункту 266.4
статті 266 Податкового кодексу
України, за переліком згідно з додатком
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
по бюджету з питань соціальноекономічного розвитку, планування та обліку
4. Рішення від 21.06.2017року визнати такими, що втратили чинність1.
5. Рішення набирає
чинності2 з 01.01.2019року.

Попівська сільська рада

Попівська сільська рада

-

Липень
2019 року

-

-

Затвердити кошторис розрахунку
на проектні та вишукувальні роботи, в розмірі – 17013,94,00грн.

1. Встановити ставки земельного податку земель лісогосподарського призначення на 2018-2019 рр. в розмірі 0,01 % від нормативно-грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки
в адміністративних межах
Попівської сільської ради.
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Проценківська сільська рада
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13.06.2018

13.06.2018

13.06.2018

13.06.2018

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців на
території Проценківської сільської
ради»

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про
встановлення місцевих податків та
зборів на території
Проценківської
сільської ради»

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про податок на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки»

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про затвердження Положення про земельний податок на території Проценківської сільської ради Зіньківського
району Полтавської області та встановлення ставок
земельного податку
на території сільсь-

Проценківська
сільська рада

Проценківська
сільська рада

Проценківська
сільська рада

Проценківська
сільська рада

-

-

-

-

-

Встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осібпідприємців на території Проценківської сільської ради для 1 гр.
у розмірі 10%, для 2 гр. у розмірі
20% розміру мінімальної заробітної плати.

-

- податок на майно, в складі якого:
податок на нерухоме майно;
транспортний податок;
- єдиний податок;
- туристичний збір;

-

Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Проценківської
сільської ради.

-

Для будівництва – 0, 03% від їх
нормативної грошової оцінки;
с/г угіддя (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження –
0,1% від їх нормативної грошової
оцінки;
ставка земельного податку за
земельні ділянки які перебувають
у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форм
власності) - у розмірі 6,0 % від їх
нормативної грошової оцінки;
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кої ради на 2019
рік»
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13.06.2018

13.06.2018

22.08.2018

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки транспортного
податку»

б/н

Рішення 19 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки туристичного
збору»

б/н

Рішення 20 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
земельного податку
земель

ставка земельного податку за
земельні ділянки, які розташовані
за межами населених пунктів - у
розмірі 5% від нормативногрошової оцінки одиниці площі
ріллі по області.

Проценківська
сільська рада

легкові автомобілі, які використовувались до 5 років і мають
об’єм циліндрів понад 3000 см.
куб. з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн. за
кожен легковий автомобіль.

Проценківська
сільська рада

Ставка туристичного збору в розмірі 1.0 % до бази справляння
збору.
Платниками збору не можуть бути
особи, які:
а) постійно проживають, у тому
числі на умовах договорів найму,
у селі, селищі, які прибули у
відрядження;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І
групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни; учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
е) діти віком до 18 років;

Проценківська
сільська рада

2. Встановити ставки земельного податку земель лісогосподарського призначення на 2018-2019 рр. в розмірі 0,01 % від норматив-
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лісогосподарського
призначення»

но-грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки
в адміністративних межах
Проценківської сільської
ради.

Ставківська сільська рада

12
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12
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04.07.2017

04.07.2017

б/н

б/н

Рішення 17-ї сесії
7-го скликання «Про
встановлення ставки акцизного податку з реалізації
Ставківська
суб’єктами господа- сільська рада
рювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів на
2018 рік»

Рішення 17-ї сесії
7-го скликання
«Про плату за землю на 2018 рік»

Ставківська
сільська рада

липеньгрудень 2017

Липень- грудень 2017

Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік
у відсотках від вартості у розмірі
5 відсотків.

Про плату за землю на 2018 рік
для будівництва та обслуговування жилого будинку , господарських будівель та споруд – у
розмірі 0.03% від їх нормативної грошової оцінки.
за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті,
пасовища, багаторічні насадження) - у розмірі 0.1% від їх нормативної грошової оцінки.
за земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання
(крім державної та комунальної
форм власності) – у розмірі 1.0%
від їх нормативної грошової
оцінки.
за земельні ділянки, розташовані
за межами населених пунктів, но-
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рмативну грошову оцінку яких не
проведено встановити у розмірі 5
% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
на інші землі встановити в розмірі 2 % від нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів.
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04.07.2017

04.07.2017

б/н

б/н

Рішення 17-ї сесії
7-го скликання «Про
встановлення ставки
єдиного податку для
суб’єктів підприємницької діяльності
на території Ставківської сільської
ради на 2018 рік»

Рішення 17-ї сесії
7-го скликання
«Про податок на
нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на
2018 рік»

Ставківська
сільська рада

Ставківська
сільська рада

липеньгрудень 2017

липеньгрудень 2017

Про встановлення ставки єдиного
податку для суб’єктів підприємницької діяльності на території
Ставківської сільської ради на
2018 рік
І гр.- – 10 відсотків розміру МЗП,
ІІ- гр.. 20 відсотків розміру МЗП
Про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на
2018 рік
об'єктів житлової нерухомості 0,2 відсотка розміру МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування;
•
об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних осіб, у розмірі 0,1
відсотка розміру МЗП,
встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування.
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04.07.2017

04.07.2017
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б/н

б/н

Рішення 17-ї сесії
7-го скликання
«Про встановлення
ставки транспортного податку на
2018 рік»

Рішення 17-ї сесії
7-го скликання
«Про встановлення
ставки
туристичного
збору на 2018
рік

Рішення 17-ї сесії
7-го скликання
«Про встановлення пільг щодо
сплати земельного
податку юридичними особами у
2018 році»

Ставківська
сільська рада

Ставківська
сільська рада

Ставківська
сільська рада

липеньгрудень 2017

липеньгрудень 2017

липеньгрудень 2017

Про встановлення ставки транспортного податку на 2018 рік:
власні легкові автомобілі, з року
випуску яких минуло не більше
5 років (включно) та середньо
ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року у розмірі
25 тис. грн. за кожен легковий автомобіль.
Про в становлення ставки туристичного
збору на 2018 рік
В розмірі 1 відсотки до бази
справляння збору.

Про встановлення пільг щодо
сплати земельного податку юридичними особами у 2018 році
Звільнити від сплати земельного
податку такі заклади, установи,
організації, що діють на території
сільської ради :
1. Органи місцевого самоврядування , заклади ,установи, організації, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів.
2.Релігійні організації, статути
(положення) яких зареєстровано у
встановленому законом порядку ,
за земельні ділянки , надані для
будівництва і обслуговування ку-
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льтових та інших будівель , необхідних для забезпечення їх діяльності , а також благодійні організації , створені відповідно до
закону , діяльність яких не передбачає одержання прибутків.
Тарасівська сільська рада
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12.07.2017

12.07.2017

б/н

б/н

Рішення 15 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців на території Тарасівської
сільської ради»

Рішення 15 сесії 7
скликання
«Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки»

Тарасівська с/р

Встановити фіксовані ставки єдиного податку: для платників першої групи у розмірі прожиткового
мінімуму для працездатних осіб,
встановленого Законом на 1 січня
податкового року; для платників
другої групи у розмірі 15 % розміру мінімальної з/плати, встановленої Законом на 1 січня податкового року.

Тарасівська с/р

1.Встановити на 2018 рік податок
для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, на
рівні 0,2% мінімальної заробітної
плати, встановленої законодавством на 01 січня звітного (податкового) року, за 1кв.м. бази оподаткування.
2. Встановити на 2018 рік податок
для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, на
рівні 0,1% мінімальної заробітної
плати, встановленої законодавством на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування.
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12.07.2017

б/н

Рішення 15 сесії 7
скликання
«Про транспортний
податок»

б/н

Рішення 15 сесії 7
скликання «Про акцизний податок»

б/н

Рішення 15 сесії 7
скликання «Про
внесення змін в рішення сесії сільської ради « Про затвердження Положення про земельний податок та
встановлення ставок
земельного податку
на 2017 рік»»

Удовиченківська сільська рада

Тарасівська с/р

Транспортний податок на легкові
автомобілі до 5 років використання з об’ємом циліндрів двигуна
понад 3.0 тис. куб.см.
Ставка податку в розмірі 25000,00
грн. з розрахунку на календарний
рік.

Тарасівська с/р

Встановити акцизний податок на
2018 рік на реалізацію суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розмірі
5 % від вартості ( з ПДВ)

Тарасівська с/р

Встановити на 2018 рік ставки земельного податку:
- землі житлової забудови
(0,035%) за 1 га:
с. Тарасівка – 408,24 грн./га;
с. Бобрівник – 267,60 грн./га;
с. Пірки – 370,39 грн./га.
-землі для ведення ОСГ (0,3%) за
1 га:
с. Тарасівка – 72,69 грн./га;
с. Бобрівник – 73,45 грн./га;
с. Пірки – 74,04 грн./га
-за ріллю (земельну частку(пай) в
одноосібному обробітку-0,3 % від
грошової оцінки)
- земельні ділянки розташовані за
межами населених пунктів-5% від
їх нормативної грошової оцінки.
- за земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні
об’єктів господарювання - 6% від
нормативної грошової оцінки.
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Рішення 10 сесії 7
скликання «Про податок на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки
на 2018 рік»

б/н

Рішення 10 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок
єдиного податку для
фізичних осібпідприємців на 2018
рік»

б/н

Рішення 10 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставки
транспортного податку»

Рішення 10 сесії 7
скликання «Про
встановлення ставок
земельного податку
на 2018 рік на території Удовиченківської сільської ради»

Удовиченківська сільська рада

Удовиченківська сільська рада

Удовиченківська сільська рада

Удовиченківська сільська
рада

-

-

-

-

Ставки податку на нерухоме майно:
-для об’єктів житлової нерухомості
0,2% мінімальної заробітної плати;
- для об’єктів нежитлової нерухомості – 0,1% мінімальної заробітної плати

-

Ставки єдиного податку:
- для платників першої групи ФОП – 10 % до розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, встановленого на 1 січня;
- для платників другої групи ФОП–
• 20 % мінімальної
зар.плати, встановленої на
1 січня.

-

Ставка транспортного податку :
-легкові автомобілі до 5 років та
середньо-ринкова вартість понад
375 розмірів мінімальної
зар.плати на 1 січня – 25 тис.грн.
за кожен автомобіль.
Ставка земельного податку :
- за земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і
споруд 0,03 % нормативної грошової оцінки;
- за земельні ділянки с/г угідь –
0,3 % від нормативної грошової
оцінки;
- за земельні ділянки¸які перебу-
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вають у постійному користуванні
суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форм
власності) – 1,0% від нормативної
грошової оцінки;
- за земельні ділянки за межами
населених пунктів, нормативно
грошову оцінку яких не проведено
– 5 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі ріллі по області.

14
2

28.09.2018
р.

б/н

Рішення сімнадцятої
сесії сьомого скликання «Про встановлення ставки земельного податку земель лісогосподарського призначення
на 2018-2019 роки»

Ставка земельного податку земель
лісогосподарського призначення –
0,01 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі земельної
ділянки незалежно від її проведення.

Удовиченківська сільська рада

Човно-Федорівська сільська рада

14
3

14
4

13.07.2017

13.07.2017

б/н

б/н

Рішення 22 сесії 7
скликання
«Про місцеві податки і збори на 201
8рік»

Рішення 22 сесії 7
скликання
«Про ставки земельного податку на
2018 рік»

ЧовноФедорівська
сільська рада

ЧовноФедорівська
сільська рада

червень,
грудень 2018

Встановити на території ЧовноФедорівської сільської ради
місцеві податки і збори:
податок на майно в складі якого:
-податок на нерухоме майно:
-транспортний податок
- єдиний податок

червень,
грудень 2018

1.Встановити ,що платниками податку є:
-власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
-землекористувачі
2. Встановити , що об єктом оподаткування є:
-земельні ділянки, які перебува-
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ють у власності або користуванні;
-земельні частки (паї),які перебувають у власності.
3. Базою оподаткування є:
-нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного
відповідно до порядку встановленого
станом на 1 січня поточного року
-площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не
проведено.
4. Затвердити ставки земельного
податку на земельні ділянки на
2018 рік на території ЧовноФедорівської сільської ради а
саме:
4.1. Ставка земельного податку
за земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд – у розмірі 0,03
% від їх нормативної грошової
оцінки;(згідно додатку до цього
рішення)
4.2. Ставка земельного податку
на земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) – у розмірі 0,3% від їх
нормативної грошової оцінки;
(незалежно від місця знаходження
та згідно додатку до цього рішення.)
4.3. Ставка земельного податку за
земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
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суб’єктів господарювання (крім
державної та комунальної форм
власності) - у розмірі 1,0 % від їх
нормативної грошової оцінки;
4.4. Ставка податку за земельні
ділянки, розташовані за межами
населених пунктів ,нормативно
грошову оцінку яких не проведено, встановлюється в розмірі 5
відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області;
5. Від сплати земельного податку
звільняються фізичні особи:
-інваліди першої і другої груп;
-фізичні особи, які виховують
трьох і більше дітей віком до 18
років;
-пенсіонери(за віком)
-ветерани війни та особи , на яких
поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни
,гарантії їх соціального захисту»
-фізичні особи, визнані законом
особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
6. Звільнення від сплати податку
на земельні ділянки ,передбачене
для відповідної категорії фізичних
осіб пунктом 5, поширюється на
одну земельну ділянку за кожним
видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства- у розмірі не
більше 2га
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-
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дарських будівель і споруд(присадибна ділянка): у селах
– не більше як 0,25 га
- для індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гражів – не більше як
0,10га
-для ведення садівництва – не більше як 0,12га
7. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку
четвертої групи власників земельних ділянок, земельних часток
(паїв) та землекористувачів за
умови передачі земельних ділянок
та земельних часток паїв в оренду
платнику єдиного податку четвертої групи.
8. Юридичні особи звільняються
від сплати земельного податку
відповідно до ст. ст. 282,283 Податкового кодексу України.
9. Базовим податковим періодом
для плати за землю є календарний
рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.

14
5

13.07.2017

б/н

Рішення 22 сесії 7
скликання
«Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки»

ЧовноФедорівська
сільська рада

червень,
грудень 2018

1.Встановити ставки податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018рік:
1.1.Для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, у
розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування;
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1.2.Для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,
у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.
метр бази оподаткування.
1.3. Звільнити від сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки за об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб –
господарські (присадибні) будівлі
– допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать: сараї,
хліви, гаражі, майстерні, літні кухні, вбиральні, погреби, навіси,
котельні, бойлерні, альтанки, колодязі, вольєри, тощо).
1.4. Звільнити від сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості що перебувають у власності
членів багатодітних сімей, одиноких престарілих, учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей, учасників бойових дій,
інвалідів І групи, членів сімей загиблих учасників АТО та бойових
дій, пенсіонерів за віком, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
1.5. Встановити граничну межу
житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
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а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 квадратних метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 квадратних метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 квадратних
метрів.
Таке зменшення надається один
раз за кожний базовий податковий
(звітний) період (рік).
1.5.1. Пільги з податку, передбачені підпунктом 1.5. пункту 1, для
фізичних осіб не застосовуються
до:
об’єкта/об’єктів оподаткування,
якщо площа такого/таких
об’єкта/об’єктів перевищує
п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 1.5. цього пункту;
об’єкта/об’єктів оподаткування,
що використовуються їх власниками з метою одержання доходів
(здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)».
1.6. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової
нерухомості, які перебувають у
власності органів державної влади, органів місцевого самовряду-
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вання, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються
за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) гуртожитки;
г) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у
зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сесії ради;
д) об’єкти житлової нерухомості,
в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,
та особам з їх числа, визнаними
такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються
одинокими матерями (батьками),
але не більше одного такого
об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються
суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих
архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема
виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,
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призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової
нерухомості, які перебувають у
власності громадських організацій
інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних
організацій, статути (положення)
яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими
релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів
нерухомості, в яких здійснюється
виробнича та/або господарська
діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та
джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх
послуг.
ї) об’єкти житлової нерухомості,
які належать багатодітним або
прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей;
1.7. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів)
житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у
власності фізичної чи юридичної
особи - платника податку, загаль-
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на площа якого перевищує 300
квадратних метрів (для квартири)
та/або 500 квадратних метрів (для
будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а""г" пункту 266.7.1 Податкового
кодексу України, збільшується на
25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості
(його частку).»
2.Загальні засади (платники податку, об'єкт оподаткування, базаоподаткування, порядок обчислення податку, податковий період,
строк та порядок сплати податку,
пільги та порядок їх застосування,
строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначаються Податковим кодексом України.

14
6

13.07.2017

б/н

Рішення 22 сесії
7скликання
«Про встановлення
ставки транспортного податку на
2018рік»

14

13.07.2017

б/н

Рішення 22 сесії

ЧовноФедорівська
сільська рада

червень,
грудень 2018

Встановити ставки транспортного
податку на 2018 рік для легкових
автомобілів, з року випуску яких
минуло не більше 5 років та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної
встановленої законом на 1 січня
податкового ( звітного )року в розмірі
25 000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є об
єктом оподаткування.

Човно-

червень,

Встановити ставки єдиного подат-
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7скликання
«Про встановлення
ставки єдиного податку»

7

14
8

13.07.2017

б/н

Рішення 22 сесії 7
скликання
«Про встановлення
пільг щодо сплати
земельного податку
юридичними особами на 2018 рік»

14
9

06.09.2018

б/н

Рішення 34 сесії 7
скликання

Федорівська
сільська рада

грудень 2018

ку на 2018рік для фізичних осіб –
підприємців у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати
встановленої законом на 01 січня
податкового (звітного) року:
- для першої групи - 10%
-для другої групи - 20%

ЧовноФедорівська
сільська рада

червень,
грудень 2018

Звільнити 100% від сплати земельного податку:
- Органи місцевого самоврядування, заклади, установи,
організації, які повністю утримуються за рахунок коштів
державних або місцевих бюджетів.
- Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом
порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель , необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність
яких не передбачає одержання
прибутків.
- Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади
культури, освіти, охорони здоров’я, соціального закладу, фізичної культури, які повністю
утримуються за рахунок державних або місцевих бюджетів

ЧовноФедорівська

2018-2019 рр.

Ставка земельного податку земель
лісогосподарського призначення –
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«Про встановлення
ставки земельного
податку земель лісогосподарського призначення»

сільська рада

0,01 % від нормативної грошової
оцінки одиниці площі земельної
ділянки незалежно від її проведення.

Шилівська сільська рада

150

151

152

25.05.2018

25.05.2018

25.05.2018

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
ставки туристичного збору на території Шилівської сільської ради на 2019
рік».

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
ставки транспортного податку на
2019 рік».

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
ставки
акцизного податку з
реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі

Шилівська сільська
рада

Шилівська сільська
рада

Шилівська сільська
рада

Про встановлення ставки туристичного збору в розмірі 1% до
бази справляння збору.

Про встановлення ставки транспортного податку в розмірі 25
тис.грн за кожне авто,середньо
ринкова вартість яких становить
понад 375 розмірів мінімальної
заробітної плати.

Про встановлення ставки
акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних
товарів в розмірі 5 % від вартості.

79
під акциз-них товарів на 2019 рік».

153

154

155

25.05.2018

25.05.2018

25.05.2018

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення
ставок єдиного податку для фізичних
осіб – підприємців
на території
Шилівської сільської ради на 2019
рік».

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку
на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на
території Шилівської сільської ради на
2019 рік».

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення пільг для фізичних і юридичних
осіб, наданих відповідно до підпунк-ту

Шилівська сільська
рада

Шилівська сільська
рада

Шилівська сільська
рада

Про встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб – підприємців І групи в розмірі 10 %
розміру прожиткового мінімуму;
ІІ група - розмірі 20 % розміру мінімальної заробітної плати.

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,відмінне
від земельної ділянки на території
Шилівської сільської ради на 2019
рік в розмірі 1 % розміру
мін.зар.плати та 0,1% розміру
мін.зар.плати.

Про встановлення пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України,
щодо сплати земельного податку
/звільнити від сплати податку організації,які утримуються за рахунок державного і місцевого
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266.4.2 пункту 266.4
статті 266 Податкового кодексу України».
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157

158

25.05.2018

25.05.2018

12.09.2018

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Орендна плата на
2019 рік по категоріям земель і основним цільовим призначенням земельних
ділянок комунальної власності,переданих в оренду у відсотковому
значенні від їх нормативної грошової
оцінки».

бюджету,неприбуткові організації
/

Шилівська сільська
рада

б/н

Рішення двадцятої
(позачергової)сесії
сьомого скликання
Шилівської с/р
«Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного
податку на території Шилівської сільської ради на 2019
рік».

Шилівська сільська
рада

б/н

Рішення двадцять
третьої (позачергової)сесії
сьомого скликання

Шилівська сільська
рада

Орендна плата на 2019 рік по категоріям земель і основним цільовим призначенням земельних ділянок комунальної власності, переданих в оренду/відповідно до
грошової оцінки земель по восьми населених пунктах сільської ради/.

Про встановлення ставок та
пільг із сплати земельного податку на території Шилівської сільської ради на 2019 рік за земельні
ділянки, нормативну грошову
оцінку яких проведено чи не
проведено.

Про встановлення ставки земельного податку земель лісогосподарського призначення на 20182019 р в розмірі 0,01 % від нор-
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Шилівської с/р
« Про внесення
змін до ставки земельного податку
земель лісогосподарського призначення

мативно- грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки
незалежно від її проведення в адміністративних межах Шилівської сільської ради.

Зіньківська районна державна адміністрація
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24.01.2018
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Розпорядження голови районної державної адміністрації
«Про організацію
громад-ських робіт в Зіньківська рауправлінні соціальйонна державна
ного захисту насеадміністрація
лення Зіньківської
райдержадміністрації
у 2018 році»

З метою забезпечення тимчасової
зайнятості незайнятого населення
району:
1. Організувати громадські роботи
для зареєстрованих безробітних
на спеціально створених тимчасових робочих місцях в управлінні
соціального захисту населення
Зіньківської райдержадміністрації
з інформування населення стосовно порядку отримання житлових
субсидій та технічній підготовці
документації з кур’єрською доставкою документів.
2. Створити у 2018 році в управлінні соціального захисту населення Зіньківської райдержадміністрації 6 тимчасових робочих
місць для організації та проведення громадських робіт.
3. Управлінню соціального захисту населення Зіньківської райдержадміністрації (Півень В.І)
вжити заходів щодо укладення
договору з Зіньківською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості (Коршак
О.М.) про організацію громадсь-
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ких робіт та їх фінансування.

16
0

14.03.2018
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Розпорядження голови районної державної адміністрації
«Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених в районному бюджеті для
надання одноразової
матеріальної допомоги"

Зіньківська районна державна
адміністрація

На виконання програми підтримки соціально вразливих верств населення Зіньківського району на
2018-2020 роки «Турбота», затвердженої рішенням 23 сесії Зіньківської районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року:
1.Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в
районному бюджеті для надання
одноразової матеріальної допомоги (додається)

