УКРАЇНА
ЗАЛУЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЕПЛИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
__

№ ___

2019 року

___ сесія 7 скликання

Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на
території Залузької ради Теплицького
району Вінницької області на 2020 рік.
Код згідно КОАТУУ - 523782000
Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Залузька сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Залузької сільської ради:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 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 депутатської діяльності місцевого самоврядування ,регуляторної політики
,соціальної політики, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, материнства й
дитинства та соціального захисту.
4. Рішення 27 сесії 7 скликання від 29.06.2018 року № 371 в частині: підпункт 1.1.2.,
підпункту 1.1 пункту 1, визнати такими, що втратили чинність.
5. Дане рішення набирає чинності з дня прийняття та застосовується з 01 січня 2020 року
Сільський голова:

А.С.Черевко

Додаток 1
до проекту рішення про встановлення
ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно,відмінне від земельної
ділянки на території Залузької ради
Теплицького району
Вінницької області на 2020 рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням _Залузької_сільської ради
від ___ ____________ 20__ р. N ______

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
Ставки 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

02

Код
району

18

Код згідно з
КОАТУУ

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

0523782000

Залузька сільська рада

Класифікація будівель та споруд 2

код 2

найменування 2

Ставки податку 3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної
плати)
для юридичних
осіб

для фізичних осіб

1
2 3 зона 4 1
2
зона зона
зона зона
4

4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

4

4

3 зона 4

Будинки одноквартирні 5

1110

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,5

-

-

0,5

-

-

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 0,2
підвищеної комфортності

-

-

0,2

-

-

1110.3 Будинки садибного типу

0,2

-

-

0,2

-

-

1110.4 Будинки дачні та садові

0,2

-

-

0,2

-

-

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами 5

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови

0,2

-

-

0,2

-

-

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні
підвищеної комфортності

0,2

-

-

0,2

-

-

1122

Будинки з трьома та більше квартирами 5

1122.1 Будинки багатоквартирні масової
забудови

0,2

-

-

0,2

-

-

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної
комфортності, індивідуальні

0,2

-

-

0,2

-

-

1122.3 Будинки житлові готельного типу

0,2

-

-

0,2

-

-

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,2

-

-

0,2

-

-

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих
навчальних закладів 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних
закладів 5

0,2

0,2

-

-

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого
віку та інвалідів 5

0,2

0,2

-

-

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 5

0,2

0,2

-

-

113

Гуртожитки 5

-

-

-

-

-

-

1130.6 Будинки для біженців, притулки для
бездомних 5

-

0,2
-

1130.9 Будинки для колективного проживання
інші

0,2

-

-

0,2

-

-

-

0,2

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1 Готелі

0,2

-

-

0,2

-

-

1211.2 Мотелі

0,2

-

-

0,2

-

-

1211.3 Кемпінги

0,2

-

-

0,2

-

-

1211.4 Пансіонати

0,2

-

-

0,2

-

-

1211.5 Ресторани та бари

0,2

-

-

0,2

-

-

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки

0,2

-

-

0,2

-

-

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,2

-

-

0,2

-

-

1212.3 Центри та будинки відпочинку

0,2

-

-

0,2

-

-

1212.9 Інші будівлі для тимчасового
проживання, не класифіковані раніше

0,5

-

-

0,1

-

-

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні 5

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого
управління 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування

0,2

-

-

0,2

-

-

1220.3 Будівлі органів правосуддя 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1220.4 Будівлі закордонних представництв 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі
промислових підприємств

0,2

-

-

0,2

-

-

1220.9 Будівлі для конторських та
адміністративних цілей інші

0,2

-

-

0,2

-

-

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини

0,2

-

-

0,2

-

-

-1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для
ярмарків 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1230.3 Станції технічного обслуговування
автомобілів

0,2

-

-

0,2

-

-

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,2

-

-

0,2

-

-

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і
громадського харчування

0,2

-

-

0,2

-

-

1230.6 Будівлі підприємств побутового
обслуговування

0,2

-

-

0,2

-

-

1230.9 Будівлі торговельні інші

0,2

-

-

0,2

-

-

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1 Автовокзали та інші будівлі
автомобільного транспорту

0,2

-

-

0,2

-

-

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного
транспорту

0,2

-

-

0,2

-

-

1241.3 Будівлі міського електротранспорту

0,2

-

-

0,2

-

-

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного
транспорту

0,2

-

-

0,2

-

-

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та
пов'язані з ними будівлі

0,2

-

-

0,2

-

-

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних
доріг

0,2

-

-

0,2

-

-

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного
мовлення, телефонних станцій,
телекомунікаційних центрів тощо

0,2

-

-

0,2

-

-

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні,
трамвайні та тролейбусні депо

0,2

-

-

0,2

-

-

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

0,2

-

-

0,2

-

-

1242

Гаражі

1242.1 Гаражі наземні

0,2

-

-

0,2

-

-

1242.2 Гаражі підземні

0,2

-

-

0,2

-

-

1242.3 Стоянки автомобільні криті

0,2

-

-

0,2

-

-

1242.4 Навіси для велосипедів

0,2

-

-

0,2

-

-

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові 5

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та
металообробної промисловості 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та
нафтохімічної промисловості 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 0,2

-

-

0,2

-

-

5

1251.5 Будівлі підприємств харчової
промисловості 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1251.6 Будівлі підприємств медичної та
мікробіологічної промисловості 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1251.7 Будівлі підприємств лісової,
деревообробної та целюлозно-паперової
промисловості 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1251.8 Будівлі підприємств будівельної
індустрії, будівельних матеріалів та
виробів, скляної та фарфоро-фаянсової
промисловості 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв,
включаючи поліграфічне 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та
газу

0,2

-

-

0,2

-

-

1252.2 Резервуари та ємності інші

0,2

-

-

0,2

-

-

1252.3 Силоси для зерна

0,2

-

-

0,2

-

-

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих
матеріалів

0,2

-

-

0,2

-

-

1252.5 Склади спеціальні товарні

0,2

-

-

0,2

-

-

1252.6 Холодильники

0,2

-

-

0,2

-

-

1252.7 Складські майданчики

0,2

-

-

0,2

-

-

1252.8 Склади універсальні

0,2

-

-

0,2

-

-

1252.9 Склади та сховища інші 5

0,2

-

-

0,2

-

-

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого
призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали

0,2

-

-

0,2

-

-

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для
публічних виступів

0,2

-

-

0,2

-

-

1261.3 Цирки

0,2

-

-

0,2

-

-

1261.4 Казино, ігорні будинки

0,2

-

-

0,2

-

-

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,2

-

-

0,2

-

-

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші

0,2

-

-

0,2

-

-

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1 Музеї та художні галереї 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1262.2 Бібліотеки, книгосховища 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1262.3 Технічні центри

0,2

-

-

0,2

-

-

1262.4 Планетарії 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1262.5 Будівлі архівів 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектновишукувальних установ

0,2

-

-

0,2

-

-

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів

0,2

-

-

0,2

-

-

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх
навчальних закладів 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 0,2
закладів 5

-

-

0,2

-

-

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних
навчальних закладів 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів
для дітей з особливими потребами 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,2

-

-

0,2

-

-

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій,
обсерваторій 5

-

-

0,2

-

-

0,2

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних
закладів інші 5
1264

0,2

-

-

0,2

-

-

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального
обслуговування, навчальних закладів 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1264.2 Лікарні профільні, диспансери 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні
центри, пологові будинки 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1264.4 Поліклініки, пункти медичного
обслуговування та консультації 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в'язниць та
Збройних Сил 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри
функціональної реабілітації 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та
оздоровчі інші 5

0,2

-

-

0,2

-

-

Зали спортивні 5

1265
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні,
волейбольні, тенісні тощо

0,2

-

-

0,2

-

-

1265.2 Басейни криті для плавання

0,2

-

-

0,2

-

-

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті

0,2

-

-

0,2

-

-

1265.4 Манежі легкоатлетичні

0,2

-

-

0,2

-

-

1265.5 Тири

0,2

-

-

0,2

-

-

1265.9 Зали спортивні інші

0,2

-

-

0,2

-

-

127

Будівлі нежитлові інші

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 5
1271.1 Будівлі для тваринництва 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1271.2 Будівлі для птахівництва 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1271.3 Будівлі для зберігання зерна 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1271.4 Будівлі силосні та сінажні 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства
та виноробства 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1271.6 Будівлі тепличного господарства 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1271.7 Будівлі рибного господарства 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та
звірівництва 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1271.9 Будівлі сільськогосподарського
призначення інші 5

0,5

-

-

0,1

-

-

Будівлі для культової та релігійної діяльності 5

1272

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті,
синагоги тощо 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали

0,2

-

-

0,2

-

-

1272.3 Цвинтарі та крематорії 5

0,2

-

-

0,2

-

-

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5

1273

1273.1 Пам'ятки історії та архітектури

5

-

-

0,2

-

-

-

-

0,2

-

-

0,2

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та
історичні місця, що охороняються
державою 5

0,2

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні
будівлі, статуї 5

0,2

-

-

0,2

-

-

Будівлі інші, не класифіковані раніше 5

1274

1274.1 Казарми Збройних Сил 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,2

-

-

0,2

-

-

5

1274.3 Будівлі виправних закладів, в'язниць та
слідчих ізоляторів 5

0,2

-

-

0,2

-

-

1274.4 Будівлі лазень та пралень

0,2

-

-

0,2

-

-

1274.5 Будівлі з облаштування населених
пунктів

0,2

-

-

0,2

-

-

1

У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративнотериторіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2

Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного
класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р.
N 507.
3

Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2
статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома
(у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4

У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки
встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі "1 зона".
5

Об'єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються / можуть звільнятися повністю
або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до
норм

Секретар сільської ради:

О.О.Постернак

Додаток 2
до проекту рішення про встановлення
ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно,відмінне від земельної
ділянки на території Залузької ради
Теплицького району
Вінницької області на 2020 рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Залузької сільської ради
від ___
2019 р. N ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до
підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу
України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
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

523782000

с. Залужжя

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

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

квартири/квартира незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів

100

житловий будинок/будинки незалежно від їх кількості - на 120 кв.
метрів

100

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 кв. метрів

100

об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань,
благодійних організацій, релігійних організацій України, статути
(положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та
використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими
статутами (положеннями)

100

об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а
також організацій і комунальних підприємств, створених ними

100

об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам
з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які
виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного

100

такого об’єкта на дитину
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

100

будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно
від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для
надання освітніх послуг

100

Секретар сільської ради:

О.О.Постернак

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме
майно,відмінне від земельної ділянки на 2020 рік на території Залузької
сільської ради Теплицького району Вінницької області .
Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на 2020 рік на
території Залузької сільської ради Теплицького району Вінницької
області».

Регуляторний орган: Залузька сільська рада Теплицького району
Вінницької області.
Розробник: 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
Контактний телефон: (04353) 2-53-42
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Залузької сільської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на 2020 рік на території Залузької 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 акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 року № 308, У зв’язку з прийняттям Законів України
«Про державний бюджет України на 2017рік від 21.12.2016року №1801-VIII
та «Про внесення змін до Податкового Кодексу україни щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 р.
№1791-VIII,керуючись ст. 266 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування», відповідно до Законів України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності »
Визначення проблеми
У зв’язку з потребою встановлення ставок податку на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки для визначення надходжень до сільського
бюджету виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії сільської
ради проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до
сільського бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку
платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на
території Андріївської сільської ради до бюджету.
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та
нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на
нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника
податків, зокрема документів на право власності.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими
особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта
оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий
об’єкт.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у
розмірі що не перевищує півтора відсотки розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1
квадратний метр бази оподаткування.
Основні зміни запропонованого проекту положення:
- визначено, що базою оподаткування є загальна (а не житлова)
площа об'єкта житлової нерухомості;
- базою оподаткування також визначена і частка об’єкта житлової
нерухомості;
- у разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного
об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових
будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування
обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об'єктів;
I.

Цілі регулювання

1. Отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету.
2. Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України.
3. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого
самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
II.

Визначення та оцінка альтернативних
способів досягнення цілей

Альтернатива відсутня. Згідно вимог Податкового кодексу України
податок на нерухоме майно відмінного від земельної ділянки є обов’язковим.
Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,
запропоновані проектом рішення Залузької сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на 2020 рік на території Залузької сільської ради Теплицького
району Вінницької області».чітко визначені відповідно до вимог Податкового
кодексу України.
III.

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання
визначеної проблеми

Проблему наповнення доходної частини сільського бюджету пропонується
розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Залузької сільської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки на 2020 рік на території Залузької сільської
ради Теплицького району Вінницької області».
Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам
державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності,

збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування
громадської думки.
Даний проект рішення сільської ради підлягає оприлюдненню в
засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
V. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у
разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття вищезазначеного рішення сільської
ради надає
можливість:
- отримати стабільні надходження до сільського бюджету;
- збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування
повноважень органів місцевого самоврядування.
Позитивними факторами будуть:
- додаткові надходження до сільського бюджету;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати
податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні
сільського бюджету.
VI. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного
акта
Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету в залежності від
кількості введення в експлуатацію нерухомого майна.
Аналіз вигод та витрат проекту рішення
Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого
самоврядування

Збільшення надходжень до
сільського бюджету і
можливість збільшення
витрат на фінансування
покладених на органи
місцевого самоврядування
повноважень

Процедура розробки
регуляторного акту,
збільшення навантажень
на працівників
державних установ по
забезпеченню виконання
вимог, встановлених
проектом

Фізичні та юридичні
особи, в тому числі
нерезиденти, які є
власниками об’єктів
житлової
нерухомості

Прозорість дій місцевих
органів влади, гарантоване
забезпечення належними
умовами для забезпечення
життєдіяльності сільської
ради

Витрати на сплату
податку на нерухоме
майно відмінне від
земельної ділянки.

VII. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акту має постійний характер
з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та

його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших випадках
передбачених законодавством.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Показником результативності зазначеного рішення є надходження від
сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним
актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається
проведення повторного відстеження результативності цього рішення;
повторне - через рік з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні
три роки.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися
за допомогою наступних заходів:
- аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;
- відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
Додаткового фінансування введення в дію запропонованого
регуляторного акта не потребує.
Сільський голова:

А.С.Черевко

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 податку
на нерухоме май-но,відмінне від земельної ділянки на 2020 рік на території Залузької
сільської ради Теплицького району Вінницької області»
Розробник проекту регуляторного акту: 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
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 податку на нерухоме май-но,відмінне від земельної ділянки на 2020 рік
на території Залузької 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

Л.В.Чістякова

УКРАЇНА
Залузька сільська рада Теплицького району
Вінницької області
РІШЕННЯ №
_____ сесія 7 скликання

ПРОЕКТ
_________ 2019 року

Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку на 2020 рік
на території Залузької сільської ради
Теплицького району Вінницької області .
Код згідно КОАТУУ - 523782000
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», Залузька сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Залузької сільської ради:
3) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
4) 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 депутатської діяльності місцевого самоврядування ,регуляторної політики
,соціальної політики, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, материнства й
дитинства та соціального захисту

4.

Рішення 27 сесії 7 скликання від 29.06.2018 року № 370 визнати таким, що втратило
чинність.

5. Дане рішення набирає чинності з дня прийняття та застосовується з 01 січня 2020 року
Сільський голова:

А.С.Черевко.

Додаток №1
до проекту рішення про встановлення
ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік
на території Залузької сільської ради
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Залузької сільської ради
від ___________ 2019 р. N
Теплицького району Вінницької області

СТАВКИ
земельного податку
Ставки 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 адміністративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території
об'єднаної територіальної громади

2

18

0523782000

с. Залужжя

Вид цільового призначення земель

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

код

01

найменування

для
для
для
для
юридичних фізичних юридични
осіб
осіб
х 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

02

1

Землі житлової забудови

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

0,03

0,03

0,03

0,03

02.02 Для колективного житлового
будівництва

0,03

0,03

0,03

0,03

02.03 Для будівництва і
обслуговування

0,03

0,03

0,03

0,03

багатоквартирного житлового
будинку
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
обслуговування будівель
закладів культурнопросвітницького
обслуговування

1

1

1

1

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

1

1

1

1

04

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
обслуговування об'єктів
фізичної культури і спорту

1

1

1

1

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
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

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

0,1

09.02 Для іншого
лісогосподарського
призначення
09.03 Для цілей підрозділів 09.01 09.02 та для збереження та
використання земель
природно-заповідного фонду
10

Землі водного фонду

10.01 Для експлуатації та догляду за
водними об'єктами

1

1

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
експлуатації основних,
підсобних і допоміжних
будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

3

3

3

3

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

1

1

1

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
експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту

1

1

1

1

12.08 Для розміщення та
експлуатації будівель і споруд
додаткових транспортних

1

1

1

1

послуг та допоміжних
операцій
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

3

3

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

3

3

3

3

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 14.02 та для збереження та

3

3

3

3

використання земель природнозаповідного фонду
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
природно-заповідного фонду

1

1

1

1

Секретар сільської ради

О.О.Постернак

Додаток 2
до рішення про встановлення ставок та
пільг із сплати земельного податку на
2020 рік на території Залузької сільської
ради
Теплицького району Вінницької області

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Залузької сільської ради
юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті від ___________ 2019 р. N
284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020року.
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

523782000

с. Залужжя

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

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

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
органи прокуратури, заклади, установи та організації,
військових формувань, утворених відповідно до законів
100%
України, Збройних Сил України та Державної прикордонної
служби України які повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, дитячі
оздоровчі заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту,
100%
які повністю або частково утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів
Комунальні підприємства за землі під об’єктами нерухомості,
які надані в оренду органам державної влади, прокуратури,
100%
міліції, військовому комісаріату, тощо
Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб:
. Від сплати податку звільняються:
Інваліди першої і другої групи
100%
Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18
100%
років
Пенсіонери (за віком)
100%
Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону
100%
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»
Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали
100%
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Звільняються від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної
категорії фізичних осіб пунктом 1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним
видом використання у межах граничних норм
Для ведення особистого селянського господарства – у розмірі
100%
не більш як 2 гектари
Для будівництва та обслуговування житлового будинку,
100%
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не
більш як 0,25 гектара
Для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10
100%
гектара
Для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара
100%
Для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01
100%
гектар
Якщо фізична особа, має у власності декілька земельних
100%
ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня
поточного року подає письмову заяву у довільній формі до
контролюючого органу за місцем знаходження земельної
ділянки про самостійне обрання/ зміну земельної ділянки для
застосування пільги
1

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12,
пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення

пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної
одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
Секретар сільської ради:

Постернак О.О.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на
2020 рік »на території Залузької сільської ради Теплицького району
Вінницької області .
Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік на території Залузької сільської ради
Теплицького району Вінницької області».
Регуляторний орган: Залузька сільська рада Теплицького району
Вінницької області.
Розробник: 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
Контактний телефон: (04353) 2-53-42
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради « Про
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік на
території Залузької 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 Залузької 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
Залузької 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.

Сільський голова:

А.С.Черевко.

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 Залузької сільської ради Теплицького району
Вінницької області »
Розробник проекту регуляторного акту: 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

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 Залузької 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

Л.В.Чістякова

УКРАЇНА
Залузька сільська рада Теплицького району
Вінницької області
РІШЕННЯ №
_____ сесія 7 скликання

ПРОЕКТ
_________ 2019 року

Про встановлення ставок із сплати транспортного
податку на 2020 рік на території Залузької сільської
ради Теплицького району Вінницької області .
Код згідно КОАТУУ - 523782000
Керуючись статтями 8, 10, 12 розділу І, розділом ХІІ Податкового кодексу України
зі змінами та доповненнями, пунктом 24 глави першої розділу ІІ статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Залузька сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про встановлення транспортного податку (додаток 1).
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 депутатської діяльності місцевого самоврядування ,регуляторної політики
,соціальної політики, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, материнства й
дитинства та соціального захисту

4. Дане рішення набирає чинності з дня прийняття та застосовується з 01 січня 2020 року
Сільський голова:

А.С.Черевко.

Додаток№1
До проекту рішення
Залузької сільської ради
«Про встановлення ставок
із сплати транспортного податку на 2020 рік
на території Залузької сільської ради
Теплицького району Вінницької області »

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Залузької сільської ради
від ___________ 2019 р. N

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення транспортного податку
1. Загальні положення
1.1. Транспортний податок встановлюється згідно з Податковим кодексом
України (із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» від 07.12.2017№2245–VIIІ, від 22.03.2018 №2374-VIIІ).
2. Механізм справляння та порядок сплати
2.1. Платники податку:
2.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.2.1
пункту 2.2 цього Положення є об'єктами оподаткування.
2.2. Об’єкт оподаткування:
2.2.1 . 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.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику економічного,
соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом
Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів
двигуна, типу пального та розміщується на його офіційному веб-сайті.
2.3. База оподаткування:
2.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом
оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього Положення.
2.4. Ставка податку:
2.4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у
розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом
оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цього Положення.
2.5. Податковий період:
2.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Порядок обчислення та сплати податку:
2.6.1.Обчисленнясумиподатку з об'єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб
здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
2.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум
податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються)
платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1
липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому
виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає
податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання
інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомленьрішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють
контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що
перебувають у власності таких нерезидентів.
2.6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2019 року подати
контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування
відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та
юридичними особами.
З 1 квітня 2019 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно у 10денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим
органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку
фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об'єкта
оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
2.6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками
поквартально.
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація
юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня
виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
2.6.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного
власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється
попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця,
в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а

новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності
на цей об'єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
2.6.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок
сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року,
починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
2.6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом
звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку
місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне)
п’яти років.
2.6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 є об’єктом оподаткування,
транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця,
наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння
легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним
документом про внесення відомостей про вчинення кримінального
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим
уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному
володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в
якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови
слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати
контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з
моменту отримання.
2.6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який відповідно до підпункту 2.2.1 пункту 2.2 цієї статті є об’єктом
оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником
податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей
про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру
досудових розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча
декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30
календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи
винесення ухвали суду.
2.6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з
письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для
проведення звірки даних щодо:
а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та
даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів
відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право
власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт
оподаткування, документів, щов пливають на середньоринкову вартість
легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника
податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове
податкове повідомлення - рішення. Попереднє податкове повідомленнярішення вважається скасованим (відкликаним).
Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом,
звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за
місцем реєстрації об’єктів оподаткування.
2.7. Порядок сплати податку
2.7.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і
зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу
України.
2.8. Строки сплати податку
2.8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами -протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації.
Секретар сільської ради

О.О.Постернак

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради
“Про встановлення ставок із сплати транспортного
податку на 2020 рік на території Залузької сільської
ради Теплицького району Вінницької області” .
Назва регуляторного акта: «Про встановлення ставок із сплати
транспортного податку на 2020 рік на території Залузької сільської ради
Теплицького району Вінницької області».
Регуляторний орган: Залузька сільська рада Теплицького району
Вінницької області.

Розробник: 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
Контактний телефон: (04353) 2-53-42
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
Податковим кодексом України ставки транспортного податку
встановлюються за рішенням органу місцевого самоврядування.
Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до
виключної компетенції сесії ради.
Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного
рішення – це приведення ставок транспортного податку у відповідність до
вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за
допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство
чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють
розмір ставок місцевих податків.
Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що
інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт
спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок
місцевих податків у відповідність до вимог Податкового кодексу України та
залучення додаткових коштів до сільського бюджету.
2. Визначення цілей регулювання
Метою запропонованого регуляторного акту є:
- створення єдиного механізму справляння транспортного податку;
- збільшення надходжень до загального фонду сільського бюджету за
рахунок перегляду ставок транспортного податку
та направлення
додаткових коштів на соціальний розвиток села;
- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого
самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням
транспортного податку.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів
досягнення встановлених цілей.
В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей
пропонується два способи:
- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).
- встановлення ставок транспортного податку рішенням сільської ради.
Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша
альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від
поставлених цілей по збільшенню надходжень до місцевого бюджету та
фінансування соціально-економічного розвитку села. У разі не прийняття
органом місцевого самоврядування рішення щодо встановлення місцевих
податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового кодексу України,

такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому
Податковим кодексом України за мінімальними ставками
Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акту дасть
можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного
законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими
витратами.
4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Рейтинг
результативності
(досягнення цілей
під час вирішення
проблеми)
Альтернатива 1

Альтернатива 2

Рейтинг

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Бал
результативності
Коментарі щодо присвоєння
(за
відповідного бала
чотирибальною
системою оцінки)
2
Не вирішення існуючої проблеми.
Надходжень бюджету не вистачить
для реалізації усіх запланованих
програм
4
Цілі прийняття регуляторного акта
будуть досягнуті повною мірою;
прийняття
рішення
відповідає
вимогам чинного законодавства,
приводить ставки по місцевим
податкам і зборам у відповідність
до вимог ПК України

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи/причини відмови від
альтернативи

Оцінка ризику
зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта
Не
вибрана
за
причини
недостатнього наповнення місцевого
бюджету і, відповідно, реалізації не
всіх бюджетних програм
Ця
альтернатива
є
найбільш Найбільшими
привабливою
за
наступними зовнішніми
причинами:
ризиками є:
- забезпечує наповнення місцевого - зміна діючого
бюджету;
законодавства
- дозволяє реалізувати бюджетні - зниження
програми та соціальні проекти
платоспроможності
платників податків;
зменшення
кількості суб’єктів

господарювання;
політична
та
економічна ситуація
в країні.
Таким чином,для реалізації обрано альтернативу 2- встановлення
економічно обґрунтованих розмірів ставок транспортного податку,
туристичного збору та єдиного податку, щоб суб’єкти господарювання могли
сплачувати податок, а бюджет наповнювався.
5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом
впровадження наступних заходів:
- затвердження розміру ставок транспортного податку у с. Залужжя.
- забезпечення направлення коштів, отриманих від сплати транспортного
податку для розвитку сільського господарства, соціальної сфери,
впровадження сільських програм.
- прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного
законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим
порядок та механізм визначення транспортного податку.
- невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової
інформації та/або на офіційному сайті органу місцевого
самоврядування з метою громадського обговорення проекту
регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від
громадськості.
- забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо
визначення розміру ставок транспортного податку.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акта.
За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто
цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.
Вигоди
Витрати
Органи
- забезпечення наповнення сільського Витрати, пов’язані
місцевого
бюджету та фінансування соціальних з розробкою та
самоврядування програм села
впровадженням
регуляторного акта
Суб'єкти
встановлення
чіткої
процедури Витрати пов'язані
господарювання визначення
ставок
транспортного із сплатою податку
податку;
до бюджету
- передбачуваність дій влади.
Громада
- додаткові надходження до бюджету, які Витрати пов'язані із
спрямовуються на розвиток села.
сплатою місцевих
податків
до
бюджету

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.
Відповідно до вимог Податкового кодексу України строк дії даного
рішення 1 рік.
8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Показниками результативності регуляторного акта є :
1. Розмір надходжень до сільського бюджету, пов’язаних з дією акта.
2. Кількість об’єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких
поширюється дія запропонованого акта.
4. Рівень поінформованості платників місцевих податків .
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акту.
Відстеження результативності даного регуляторного акту буде
здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до місцевого бюджету
транспортного податку.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде
здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного
відстеження результативності регуляторного акту.

Сільський голова:

А.С.Черевко

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 із сплати транспортного
податку на 2020 рік на території Залузької сільської ради Теплицького району Вінницької
області »
Розробник проекту регуляторного акту: 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
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
із сплати транспортного податку на 2020 рік на території Залузької 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

Л.В.Чістякова

