Україна
Великомочульська сільська рада
Теплицький район, Вінницька область
23823, село Велика Мочулка, вул. Центральна, №1 тел. 2-51-43,
E-mail:velukamoschulka@gmail.com

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

№ ___

__ червня 2018 року

___ сесія 7 скликання

Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку на 2019 рік.
Код згідно КОАТУУ - 0523781300
Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу
України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Великомочульська сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Великомочульської сільської ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту
284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з
додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради
з питань бюджету, аграрної політики, земельних відносин, природокористування,екології,
благоустрою населеного пункту(голова комісії Криса В.Ю.)
4. Рішення 25 сесії 7 скликання від 22.01.2018 року № 286 в частині: підпункт 1.1.2.,
підпункту 1.1 пункту 1, визнати такими, що втратили чинність.
5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

В.о.сільського голови:

Л.Д.Ревус

Додаток №1
до типового рішення про встановлення
ставок та пільг із сплати
земельного податку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Великомочульської сільської ради
від ___ червня 2018 року № ___

СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код
області

Код
району

Код
згідно з
КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території
об'єднаної територіальної громади

2

18

0523781300

Великомочульська сільська рада

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки,
нормативну грошову
оцінку яких
проведено (незалежно
від місцезнаходження)

код

01

найменування

за земельні ділянки за
межами населених
пунктів, нормативну
грошову оцінку яких не
проведено

для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних
осіб
осіб
осіб

фізичних
осіб

Землі сільськогосподарського призначення

01.01 Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

1

0,3

1

0,3

01.02 Для ведення фермерського
господарства

1

1

1

0,3

01.03 Для ведення особистого
селянського господарства

0,3

0,3

1

0,3

01.04 Для ведення підсобного
сільського господарства

1

0,3

1

0,3

01.05 Для індивідуального
садівництва

1

0,3

1

1

01.06 Для колективного садівництва

1

1

1

1

01.07 Для городництва

1

0,3

1

1

01.08 Для сінокосіння і випасання
худоби

1

0,3

1

01.09 Для дослідних і навчальних
цілей

1

1

1

1

01.10 Для пропаганди передового
досвіду ведення сільського
господарства

1

1

1

1

01.11 Для надання послуг у
сільському господарстві

1

1

1

1

01.12 Для розміщення
інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської
продукції

1

1

1

1

01.13 Для іншого
сільськогосподарського
призначення

1

1

1

1

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 01.13 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду

1

1

1

1

0,03

0,03

02

1

Землі житлової забудови

02.01 Для будівництва і
обслуговування житлового
будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)

0,03

0,03

02.02 Для колективного житлового
будівництва

0,03

0,03

0,03

0,03

02.03 Для будівництва і
обслуговування
багатоквартирного житлового
будинку

0,03

0,03

0,03

0,03

02.04 Для будівництва і
обслуговування будівель
тимчасового проживання

0,03

0,03

0,03

0,03

02.05 Для будівництва
індивідуальних гаражів

1

1

1

1

02.06 Для колективного гаражного
будівництва

1

1

1

1

02.07 Для іншої житлової забудови

0,03

0,03

0,03

0,03

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 02.07 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду

0,03

0,03

0,03

0,03

03

Землі громадської забудови

03.01 Для будівництва та
обслуговування будівель
органів державної влади та
місцевого самоврядування

1

1

1

1

03.02 Для будівництва та
обслуговування будівель
закладів освіти

1

1

1

1

03.03 Для будівництва та
обслуговування будівель
закладів охорони здоров'я та
соціальної допомоги

1

1

1

1

03.04 Для будівництва та
обслуговування будівель
громадських та релігійних
організацій

1

1

1

1

03.05 Для будівництва та

1

1

1

1

обслуговування будівель
закладів культурнопросвітницького
обслуговування
03.06 Для будівництва та
обслуговування будівель
екстериторіальних організацій
та органів

1

1

1

1

03.07 Для будівництва та
обслуговування будівель
торгівлі

1

1

3

3

03.08 Для будівництва та
обслуговування об'єктів
туристичної інфраструктури та
закладів громадського
харчування

-

-

-

-

03.09 Для будівництва та
обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ

-

-

-

-

03.10 Для будівництва та
обслуговування будівель
ринкової інфраструктури

1

1

1

1

03.11 Для будівництва та
обслуговування будівель і
споруд закладів науки

0,03

0,03

0,03

0,03

03.12 Для будівництва та
обслуговування будівель
закладів комунального
обслуговування

1

1

1

1

03.13 Для будівництва та
обслуговування будівель
закладів побутового
обслуговування

1

1

1

1

03.14 Для розміщення та постійної
діяльності органів ДСНС

1

1

1

1

03.15 Для будівництва та
обслуговування інших будівель
громадської забудови

1

1

1

1

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 03.15 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду
04

1

1

1

1

Землі природно-заповідного фонду

04.07 Для збереження та
використання
парків - пам'яток садовопаркового мистецтва

1

1

1

1

04.09 Для збереження та
використання заповідних
урочищ

1

1

1

1

04.10 Для збереження та
використання пам'яток
природи

1

1

1

1

Землі оздоровчого призначення
06
(землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть
використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і
обслуговування санаторнооздоровчих закладів

1

1

1

1

06.02 Для розробки родовищ
природних лікувальних
ресурсів

1

1

1

1

06.03 Для інших оздоровчих цілей

1

1

1

1

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 06.03 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду

1

1

1

1

07

Землі рекреаційного призначення

07.01 Для будівництва та
обслуговування об'єктів
рекреаційного призначення

1

1

1

1

07.02 Для будівництва та

1

1

1

1

обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту
07.03 Для індивідуального дачного
будівництва

1

1

1

1

07.04 Для колективного дачного
будівництва

1

1

1

1

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 07.04 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду

1

1

1

1

08

Землі історико-культурного призначення

08.01 Для забезпечення охорони
об'єктів культурної спадщини

1

1

1

1

08.03 Для іншого історикокультурного призначення

1

1

1

1

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 08.03 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду

1

1

1

1

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01 Для ведення лісового
господарства і пов'язаних з ним
послуг

1

1

1

1

09.02 Для іншого лісогосподарського
призначення

1

1

1

1

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 09.02 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду

1

1

1

1

1

1

10
10.01 Для експлуатації та догляду за
водними об'єктами

Землі водного фонду
1

1

10.02 Для облаштування та догляду
за прибережними захисними
смугами

1

1

1

1

10.03 Для експлуатації та догляду за
смугами відведення

1

1

1

1

10.04 Для експлуатації та догляду за
гідротехнічними, іншими
водогосподарськими
спорудами і каналами

1

1

1

1

10.05 Для догляду за береговими
смугами водних шляхів

1

1

1

1

10.06 Для сінокосіння

1

1

1

1

10.07 Для рибогосподарських потреб

1

1

1

1

10.08 Для культурно-оздоровчих
потреб, рекреаційних,
спортивних і туристичних
цілей

1

1

1

1

10.09 Для проведення науководослідних робіт

1

1

1

1

10.10 Для будівництва та
експлуатації гідротехнічних,
гідрометричних та лінійних
споруд

1

1

1

1

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 10.11 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду

1

1

1

1

11

Землі промисловості

11.01 Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємствами, що пов'язані з
користуванням надрами

3

3

3

3

11.02 Для розміщення та

3

3

3

3

експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості
11.03 Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд будівельних
організацій та підприємств

3

3

3

3

11.04 Для розміщення та
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва
та розподілення газу,
постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та
розподілення води)

3

3

3

3

3

3

3

3

Для цілей підрозділів 11.01 11.05 11.04 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду

12

Землі транспорту

12.01 Для розміщення та
експлуатації будівель і споруд
залізничного транспорту

3

1

5

1

12.02 Для розміщення та
експлуатації будівель і споруд
морського транспорту

1

1

1

1

12.03 Для розміщення та
експлуатації будівель і споруд
річкового транспорту

1

1

1

1

12.04 Для розміщення та
експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та
дорожнього господарства

1

1

1

1

12.06 Для розміщення та

1

1

1

1

експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту
12.08 Для розміщення та
експлуатації будівель і споруд
додаткових транспортних
послуг та допоміжних операцій

1

1

1

1

12.09 Для розміщення та
експлуатації будівель і споруд
іншого наземного транспорту

1

1

1

1

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 12.09 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду

1

1

1

1

13

Землі зв'язку

13.01 Для розміщення та
експлуатації об'єктів і споруд
телекомунікацій

1

1

1

1

13.02 Для розміщення та
експлуатації будівель та
споруд об'єктів поштового
зв'язку

1

1

1

1

13.03 Для розміщення та
експлуатації інших технічних
засобів зв'язку

1

1

1

1

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 13.03, 13.05 та для збереження
та використання земель
природно-заповідного фонду

1

1

1

1

14

Землі енергетики

14.01 Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів
енергогенеруючих підприємств,
установ і організацій

3

3

5

3

14.02 Для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об'єктів передачі

3

3

3

3

електричної та теплової енергії
14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02
та для збереження та
використання земель природнозаповідного фонду

3

3

3

3

16

Землі запасу

1

1

1

1

17

Землі резервного фонду

1

1

1

1

18

Землі загального користування
(землі будь-якої категорії, які
використовуються як майдани,
вулиці, проїзди, шляхи,
громадські пасовища, сіножаті,
набережні, пляжі, парки, зелені
зони, сквери, бульвари, водні
об’єкти загального користування,
а також інші землі, якщо
рішенням відповідного органу
державної влади чи місцевого
самоврядування їх віднесено до
земель загального користування)

1

1

1

1

19

Для цілей підрозділів 16-18 та
для збереження та
використання земель природнозаповідного фонду

1

1

1

1

Секретар сільської ради

П.П.Фурдик

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на
2020 рік »на території Великомочульської сільської ради Теплицького
району Вінницької області .

Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік на території Великомочульської
сільської ради Теплицького району Вінницької області».
Регуляторний орган: Великомочульська сільська рада Теплицького району
Вінницької області.
Розробник: Постійна комісія Великомочульської сільської ради з питань
депутатської діяльності місцевого самоврядування ,регуляторної політики
,соціальної політики, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я,
материнства й дитинства та соціального захисту
Контактний телефон: (04353) 2-51-43
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради « Про
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік на
території Великомочульської сільської ради Теплицького району Вінницької
області » підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати
шляхом регулювання господарських відносин.
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим
кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і
зборів покладені на органи місцевого самоврядування.
Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування
забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо
встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує
бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.
Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської
ради ««Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на
2020 рік на території Великомочульської сільської ради Теплицького району
Вінницької області » з додатками до цього рішення.
Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та
ефективного встановлення місцевих податків та зборів, здійснення
необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.
Таким чином з 01.01.2020 року сплата земельного податку повинна
здійснюватися відповідно до рішення сільської ради ««Про встановлення
ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік на території
Великомочульської сільської ради Теплицького району Вінницької області »,
яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності".
Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових
механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції
сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно

до Податкового кодексу України.
2. Цілі регулювання.
Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території
селищної ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих
податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах
визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб
територіальної громади;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків
та зборів при формуванні сільського бюджету.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів
досягнення зазначених цілей.
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки
відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого
самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати
місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених
граничних розмірів ставок.
У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування,
місцевих податків та зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу,
такі податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому
Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних
коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів»
спричинить значні втрати дохідної частини селищного бюджету.
4. Механізм розв'язання проблеми.
Даним регуляторним актом передбачається встановити на території
селищної ради місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної
політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість,
передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та
пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акту.
Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння
місцевих податків та зборів.
Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах
наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма

розташованими на відповідній території органами виконавчої влади,
об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями,
посадовими особами, а також громадянами.
Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що
запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого
самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків
та зборів.
6. Аналіз вигоди та витрат. Очікувані вигоди та витрати через
прийняття регуляторного акту.
Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на фізичних осіб,
юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких
поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигоди та витрат.
Сфера впливу
Для територіальної
громади

Вигода

Органи місцевого
самоврядування

Надходження до селищного
бюджету, своєчасне
фінансування бюджетної
сфери, здійснення робіт по
благоустрою
Чітке встановлення ставок
місцевих податків та зборів

Фізичні та юридичні
особи

Прозорість дій місцевих
органів влади

Витрати
Відсутні

Процедура розробки та
прийняття регуляторного
акту
Витрати, пов’язані зі
сплатою податку

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.
Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до
застосування на території селищної ради та має необмежений термін дії. В
разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння
місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до цього
регуляторного акту.
8. Показники результативності регуляторного акту.
Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується
встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акту:

Цільова група: фізичні та юридичні особи-платники місцевих податків т
зборів.
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведене
після набрання чинності регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде
здійснено через рік після набрання ним чинності.

В.о.сільського голови:

Л. Д. Ревус

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
постійна комісія Залузької сільської ради з питань депутатської діяльності місцевого
самоврядування ,регуляторної політики ,соціальної політики, освіти, культури, спорту,
охорони здоров’я, материнства й дитинства та соціального захисту щодо регуляторного
впливу проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на 2020 рік на території Великомочульської сільської ради
Теплицького району Вінницької області »
Розробник проекту регуляторного акту: постійна комісія Великомочульської
сільської ради з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування ,регуляторної
політики ,соціальної політики, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, материнства й
дитинства та соціального захисту
1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної
політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»:
Проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а
саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності,
прозорості та врахування громадської думки.
2. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам статті 8 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:
Проект регуляторного акту відповідає вимогам статті 8 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки
аналізу регуляторного впливу.
3. Узагальнений висновок:
Враховуючи проведену експертизу, проект регуляторного акту «Про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік на території Великомочульської
сільської ради Теплицького району Вінницької області »відповідає вимогам ст. ст. 4, 8
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».

Голова постійної комісії з питань депутатської,
діяльності,місцевого самоврядування ,
регуляторної політики,соціальної політики
освіти,культури,спорту,охорони здоров’я,
материнства й дитинства та соціального захисту

А. О. Сокур

Додаток 2
до рішення про встановлення ставок та
пільг із сплати земельного податку

ПЕРЕЛІК
ЗАТВЕРДЖЕНО
пільг для фізичних та
рішенням Великомочульської сільської
юридичних осіб, наданих
ради
відповідно до пункту 284.1 статті від ___ травня 2019 р. N ______
284 Податкового кодексу
України, із сплати земельного податку
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з
КОАТУУ

Найменування адміністративнотериторіальної одиниці
або населеного пункту, або території
об'єднаної територіальної громади

2

18

523781300

Великомочульська сільська рада

Група платників, категорія / цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми
податкового зобов'язання
за рік)

Органи місцевого самоврядування

100

Пільги визначені ст.281 та 282 Податкового кодексу України

1. Пільги щодо сплати земельного
податку для фізичнихосіб.
Для фізичних осіб:

100%

100%

а) інваліди І та ІІ групи;
б) фізичні особи, які виховують трьох і
більше дітей до 18 років;
в) пенсіонери (за віком);

100%
100%

г)ветерани війни та особи, на яких
поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», учасники АТО при наявності посвідчення, сім'ї
загиблих учасників АТО.

100%

ґ) фізичні особи, визнані законом особами, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
а) для ведення особистого селянського господарства
- у розмірі не більш як 2 гектари;
б) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) не більш як 0,25 гектара;
в) для індивідуального дачного будівництва не більш як 0,10 гектара;
г) для будівництва індивідуальних гаражів - не
більш як 0,01 гектара; д) для ведення садівництва
- не більш як 0,12 гектара.
Звільнення від сплати податку за земельні
ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних
осіб підпунктом 281.1
поширюється на земельні
ділянки
за кожним видом використання у межах
граничних норм.

100%

2. Пільги щодо сплати земельного податку
для юридичних осіб.
8.1. Від сплати податку звільняються: Для юридичних осіб:

100%

100%

а) заповідники, у тому числі історико-культурні,
національні
природні
парки,
заказники
(крім
мисливських), парки державної та комунальної власності,
регіональні
ландшафтні
парки,
ботанічні
сади,
дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи,
заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва, за виключенням земельних ділянок, на яких
здійснюється комерційна діяльність;
б) дослідні господарства науково-дослідних
установ і навчальних закладів сільськогосподарського
профілю та професійно-технічних училищ;

100%

в) органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи
та організації, спеціалізовані санаторії України для
реабілітації, лікування та оздоровлення хворих,

100%

військові формування, утворені відповідно до
законів України, Збройні Сили України та Державна
прикордонна служба України, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
г) дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади
України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі
дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України,
які знаходяться на балансі підприємств, установ та
організацій;
ґ) санаторно-курортні та оздоровчі заклади
громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи
громадських організацій інвалідів, за виключенням
земельних ділянок, на яких здійснюється підприємницька
діяльність;
д) релігійні організації України, 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;

100%

100%

100%

100%

е)
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 становить протягом звітного періоду
не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату
праці .
Зазначені підприємства та організації громадських
організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу
за наявності дозволу на право користування такою
пільгою, який надається уповноваженим органом
відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні».
У разі порушення вимог цієї норми зазначені
громадські організації інвалідів, їх підприємства та
організації зобов’язані сплатити суми податку за
відповідний період, проіндексовані з урахуванням
інфляції,
а
також
штрафні
санкції згідно із
законодавством;
є) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади
незалежно від форм власності і джерел фінансування,
заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я,
соціального захисту, фізичної культури та спорту, які
повністю утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів;
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ж) спортивні споруди, перелік яких затверджується
рішенням сільської ради. Якщо платники земельного
податку, які користуються пільгами з цього податку,
надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі,
споруди або їх частини, податок за такі земельні
ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх
частинами) сплачується на загальних підставах з
урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у
разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в
тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним
установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним
закладам незалежно від форм власності і джерел
фінансування.
Виконавчий комітет Великомочульської сільської
ради, щороку до 25 грудня подає Гайсинської ОДПІ
(Теплицьке відділення) ГУ ДФС у Вінницькій області
відомості стосовно пільг, наданих сільською радою
відповідно до абзацу четвертого цього підпункту.

Секретар сільської ради

Л.Д.Ревус
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