
08344, КиТвська область, Борисшльський район, с.Прощв, вул.Лешна,4 
тел. (04595) 3-26-94, факс (04595) 3-27-27

Вих№  2-12- 340 вщ 25.12.2016 р. Броварська ОДП1
ГУ ДФС у Ки'Гвсыай облает 
Бориспшьське В1ддшення

Прощвська сшьська рада Борисп1льського району Кшвсько!' област1 
надае р1шення сеси № 113 -УШ-УП вщ 27.07.2017 р. « Про встановлення 
М1сцевих податюв та збор1в на територп Прощвсько1 сшьськоТ ради на 2017
р1К».

Сшьський голова Л.1.Чешко



У краТна 
Прощвська сшьська рада 

Борисшльського району КиТвсько'Г облает!

Р1ШЕННЯ
Вщ «26» липня 2016 р. № 113

Про встановлення мкцевих податк1в та збор1в 
на територп ПрощвськоТ сшьськоТ ради на 2017 р к

Керуючись ст. 143 Конституцн УкраТни та та вщповщно п.24 ст.26, ст..69 Закону 
Украши « Про мюцеве самоврядування в УкраТш», ст..ст. 10. 12, 265, 266 267
Податкового кодексу Украши № 2755-У1 вщ 02.12.2010 р., Закону УкраТни « Про 
внесения змш до податкового Кодексу УкраТни та деяких законодавчих акт)в 
УкраТни ( щодо податковоТ реформи) № 71-УШ вщ 28.12.2014 року, ст..64 роздшу Ш 
Бюджетного кодексу УкраТни, ст..14, 212, 213, 214, 215, 216, 222 роздшу У 
Податкового кодексу УкраТни, з метою поповнення дохщноТ частини бю джету 
сшьськоТ ради , сес1я ПрощвськоТ сшьськоТ ради

ВИР1ШИЛА:

1.Встановити на територ!! ПрощвськоТ сшьськоТ ради податок на нерухомс 
майно, вщм1нне вщ земельно'1 дшянки:

1.1 Буд1вл1, вщнесен! до жнтлового фонду:
1.1.1. Житловий будинок -  буд1вля каштального типу, споруджена ч 

дотриманням вимог, встановлених законом, 1ншими нормативно 
правовими актами, 1 призначена для пост1йного у Н1Й проживания. 
ЖИТЛОВ1 будинки ПОД1ЛЯЮТБСЯ На ЖИТЛОВ1 будинки садибного типу та 
ЖИТЛОВ1 будинки квартирного типу р13ноТ поверхность Житловий 
будинок садибного типу -  житловий будинок для постшного мюия 
проживания, розташований на окрем1й земельн1Й Д1ЛЯНЦ1, якиII 
складаеться 13 житлових та допом1Жних ( нежитлових) примщ ень  
0,5% вщ розм1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом 
на 1 С1чня зв1тного ( податкового) року, за 1 кв. метр баз и 
оподаткування;

1.1.2. Квартира -  13ольоване помешкання в житловому будинку, 
призначене та придатне для пост1йного у ньому проживания -  1% в)д 
розм1ру м1н1мальноТ зароб1тно‘Т плати, встановленоТ законом на с1чня 
зв1тного ( податкового ) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

1.1.3. Котедж -  одно-, швтораповерховий будинок невеликоТ житловоТ 
площ! для тимчасового проживания з присадибною дшянкою -  2%



вщ розм1ру м1н1мальноТ зароб1тно'Т плати, встановленоТ законом на I 
С1чня зв1тного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

1.1.4. Садовий будинок -  будинок для л1тнього ( сезонного)використання. 
який в питаниях нормування плопц забудови, зовшшшх конструкций 
та шженерного обладнання не вщповщае нормативам, установлсних 
ДЛЯ ЖИТЛОВИХ будинюв -  2% В1Д рОЗМ1ру М1Н1МаЛЬНОТ Зароб)ТНС1 

плати, встановленоТ законом на 1 с!чня зв т ю г о  ( податкового) року, 
за 1 кв.метр бази оподаткування;

1.1.5. Дачний будинок -  житловий будинок для використання протягом 
року з метою позамюького вщпочинку - 2% вщ розм1ру МШ1МаЛЬН01 
зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1 с1чня зв т ю г о  ( 
податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

1.2 Об’екти нежитловоТ нерухомост! — буд1вл1, прим1щення, що не вщнесеи' 
вщповщно до законодавства до житлового фонду :

1.2.1. Буд1вл1 готельш -  готел1, мотел1, кемшнги, пансюнати, ресторани тл 
бари, туристичш бази, прсью притулки, табори для вадпочинку. 
будинки В1ДПОЧИНКу -  2 % В1Д рОЗМ1ру М1Н1МаЛЬНО'Т зароб1тноТ плати. 
встановленоТ законом на 1 с1чня зв1тного ( податкового) року, за 1 
кв.метр бази оподаткування;

1.2.2. Буд1вл1 оф1сш -  буд1вл1 фшансового обслуговування. 
аДМ1Н1СТраТИВНО- П0буТ0В1 буД1ВЛ1, буД1ВЛ1 для конторських та 
адмшютративних цшей -  2 % вщ розм1ру мш1мальноТ зароб1тноТ 
плати, встановленоТ законом на 1 с1чня зв1тного ( податкового) року, 
за 1 кв.метр бази оподаткування;

1.2.3. Буд1вл1 торпвельн1 -  торгов! центри, магазини, крит1 ринки . 
павшьйони та зали для ярмарюв, станцн техн1чного обслуговування 
автомобш1в, Тдальн1, кафе, закусочш -  2 % в1д розм1ру м1н1мальноТ 
зароб1тно‘Т плати, встановленоТ законом на 1 С1чня звтю го  ( 
податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

1.2.4. Бази та склади пщприемств торпвл1 й громадського харчування - 2 % 
В1Д розм 1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1 
С1чня зв1тного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування:

1.2.5. Буд1вл1 пщприемств побутового обслуговування -  2 % в!д розм1ру 
мш1мальноТ зароб1тно'Т плати, встановленоТ законом на 1 ачня 
зв1тного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

1.2.6. Гараж1 -  гараж1 ( наземн1 й пщземн1) та крит1 автомоб1льн1 стоянки 
2% В1Д розм1ру м1н1мально‘Т зароб1тноТ плати, встановленоТ законом нл
1 С1чня зв1тного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування.

1.2.7. БуД1ВЛ1 ДЛЯ ПубЛ1ЧНИХ виступ1в ( казино, 1ГОрН1 будинки) -  2 %  В1Д 
розм 1ру м1н1мальноТ зароб1тноТ плати, встановленоТ законом на 1

С1чня зв1тного ( податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;
2. Встановити % ставку оподаткування на :

2 .1. Господ арсыа ( присадибш) бущвл1 — допом1жш ( нежитловО 
прим1щення, до яких належать сараТ, хл1ви, гараж1, л!тш кухн1, майстсрг!. 
погреби, вбиральн1, навюи, котельн1, бойлерн1, трансформатор!! > 
шдстанцн ;



3. Шльги з податку, що сплачуеться на територн сшьськоТ ради з 
аб»ект1в для фЁзичних оаб не надаються на :

3.1. об»екти оподаткування, якщо площа такого об»екту перевитую 
п»ятикратний розм1р неоподатковувано'Т плошд, затверджено'Т р1шенням сшьськоТ 
ради;

3.2. об»екти оподаткування, що використовуються Тх власниками з 
метою одержання доход1в ( здаються в оренду, Л1зинг, позичку, використовую ться 
У ШДПрИСМНИЦЬКШ Д1ЯЛЬНОСТ1).

ПВстановити ставки земельного податку за земельш дшянки, нормативну 
грошову ощнку яких проведено ( незалежно вщ м1сцезнаходження)

1 Ставки податку за 1 гектар сшьськогосподарських упдь встановлюеться у розм1р!
0 .1 вщсотка в1д Тх нормативно!' грошовоТ ощнки.

2 Ставка податку за земельш дшянки, нормативну грошову оцшку яких проведено, 
встановлюеться у розм1р1 1% вщ Тх нормативно!' грошовоТ ощнки.

3. Ставка податку за земельш дшянки ( в межах населеного пункту), зайнят1 
житловим фондом, шдивщуальними гаражами, садовими 1 дачними будинками 
ф1зичних ос1б встановлюеться у розм1р1 0,05 вщеотка в1д базово'Т вартост1 
нормативно!' грошовоТ ощнки земл1 затверджено'Т р1шенням сесп В1Д 20 С1чня 2016 
року за № 59-1У-УИ скликання.
2. Пшьги щодо оплати земельного податку для ф1зичних ое1б.

2 1. Вщ оплати земельного податку звшьняються:
2.1.1. пенс10нери за в1ком;
2.1 .2 .1нвал1ди першо'Т 1 друго'Т групи;
2.1.3. учасники бойових дш;
2.1.4. ф1зичш особи, як! виховують трьох 1 бшьше Д1тей в1ком до 18 

рок1в;
2.1.5.громадяни, яю мають поевщчення особи, постраждало'Т внаслщок 

Чорнобильсько'Т катастрофи;
2.1.6. учасники АТО.

3. Пшьги щодо сплати земельного податку для юридичних о а б :
3 . 1 . 131д сплати податку звшьняються:

3.1.1. Заповщники, у тому числ1 кторико-культурш, нащональн1 природ! 11 парки, 
парки державно!’ та комунально'Т власност1, рег10нальн1 ландшафта! парки, заповщш 
урочища, пам»ятки природи, парки-пам»ятки садово-паркового мистецтва;

3.1.2. Дослщницыа господарства науково-дослщних установ 1 навчалышх 
заклад1в сшьськогосподарського профшю та професшно-техшчних училищ;

3.1.3. Органи державно!' влади та м1сцевого самоврядування, органи 
прокуратура заклади, установи та орган1защТ, вшськов1 формування, утворсн) 
в1дпов1дно до закошв УкраТни, Збройн1 сили УкраТни, яю повн1стю утримуються за 
рахунок кошт1в державного або м1Сцевого бюджете;



3.1.4. Рел1гшш оргашзаци Укра'Гни, статута ( положения) яких зареестровано у 
встановленому законом порядку, за земельш дшянки, надаш для бущвництва 1 
обслуговування культових та шших бущвель, необхщних для забезпечення Тх 
Д1ЯЛЫЮСТ1, а також благодшш оргашзаци, створеш вщповщно до закону, 
дшлыпсть яких не передбачае одержания прибутюв;

3.1.5. Дошкшьш та загальноосв1тш навчальш заклади незалежно вщ форм 
власност11 джерел фшансування, заклади культури, науки, освгги, охорони 
здоров»я, сощального захисту, ф1зично'Г культури та спорту, яю повшстю 
утримуються за рахунок к о п тв  державного та мюцевого бюджет1в;

Ш.Встановити ставку транспортного податку на територп с.ГХрощв::
*-

1.Платники податку:
1.1 .Платниками транспортного податку е ф1зичш та юридичш особи, в тому 
числ1 нерезиденти, яю мають зареестрован1 в Укра'Гш зпдно з чинним 
законодавством власш легков1 автомобш1 , що вщповщно до пункту 2.1. 
пункту 2 цього роздшу е об»ектами оподаткування;

2,Об»ект оподаткування:
2.1.0б»ектом оподаткування е легков1 автомоб1Л1, яю використовувалися до 5 

роюв 1 мають об»ем цил1ндр1в двигуна понад 3000 куб.см;

З.База оподаткування:
3.1.Базою оподаткування е легковий автомобшь, що е об»ектом оподаткування 

В1ДПОВЩНО до пщпункту 2.1. пункту 2 цього роздшу;

4.Ставка податку:
4.1.Ставка податку встановлюеться з розрахунку на календарний рж  у розмлр!

25 ООО гривень за кожен легковий автомобшь, що е об»ектом оподаткування

5.Податковий перюд
5.1. Базовий податковий ( звггний) пер10д дор1внюе капендарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку.
6.1. Обчислення суми податку з об»екта/об»екпв оподаткування ф1зичних 
ос1б зд1Йснюеться органом державно‘1 податковоТ служби за мюцем рсестраи]! 
платника податку.

7.Строки сплати податку.
7.1. Транспортний податок сплачуеться:
7.1.1. ф1зичними особами - протягом 60 дшв з дня вручения податкового 

повщомлення -  ршення;
7.1.2. юридичними особами -  авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

м1сяця. Що наступае за зв1тшм кварталом, як1 в1дображаються в р1чшй 
податков1й декларацп.



.Встановити ставку акцизного податку в частиш реалпацп суб»сктами  
господарювання роздр!бноТ торпвл1 пщакцизних товаров:

1.1. Платники податку:
Особа- суб»ект господарювання роздр1бно'Г торпвл1, яка здшснюе реал1зашю  

пщакцизних товар1в.
1.2. Реестращя ос1б як платниюв податку.

Особи -  суб»екти господарювання роздр1бно‘Т торпвл1, яю здшснюють 
реал1защю пщакцизних товар1в, пщлягають обов»язковш реестрацн як платники 
податку контролюючими органами за м!сцезнаходженням пункту продажу товаров 
не шзшше граничного термшу подання декларацп акцизного податку за мюяць, в 
якому ЗДШСНЮСТЬСЯ ГОСПОДарСЬКа Д1ЯЛЬН1СТЬ.

1.3.Об»ект оподаткування.
Об»ектами оподаткування е операцп з реал1зацп суб»ектами господарювання 

роздр1бно'Г торг1вл1 пщакцизних товар1в.
1.4. База оподаткування.

Базою оподаткування е вартють ( з податком на додану вартють) пщакцизних 
товар1в, що реал1зован1 суб»ектами господарювання роздр1бно1 торпвл1 на територп 
мюта.

1.5.Ставка податку.
Для пщакцизних товар1в, реал1зованих суб»ектами господарювання в роздр1бн1й 

торНвл! на територп с.Прощв ставка податку становить 5 вщсотюв вщ вартосп 
рсал1зованих товар1в ( з податком на додану варт1сть).

1.6. Дата виникнення податкових зобов»язань.
Датою виникнення податкових зобов»язань щодо реал!зацп суб»ектами 

господарювання роздр1бно'Т торпвл1 пщакцизних товар1в е дата здшснення 
розрахунковоУ операцп вщповщно до Закону Украши « Про застосування 
ресстратор1в розрахункових операцш в сфер1 торпвл1, громадського харчу ванн я та 
послуг», а у разг реал1защУ товар1в ф1зичними особами- пщприемцями. як1 сплачуют^ 
единий податок, - е дата надходження оплати за проданий товар.

1. 7. Порядок 1 строки оплати податку.
Сплата податку при реал1зацГГ суб»ектом господарювання роздр1бно'У торпв;п 

пхдакцизних товар1в.
Суми податку перераховуються до мюцевого бюджету суб»ектом  

господарювання роздр1бноУ торпвл1, який здшснюе реал1защю пщакцизних товар! в, 
протягом 10 календарних дшв, що настають за останшм днем вщ повщ ного 
граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податковоУ 
декларацп за мюячний податковий перюд.

Особа -  суб»ект господарювання роздргбноУ торпвл1, який здшснюе рсалпзашю 
пщакцизних товар1в, сплачуе податок за мюцем здшснення реал1зацп таких товар!в.

Суб»ект господарювання роздргбно'Т торпвл1, який здшснюе реал!зашто 
пщакцизних товар1в подае щомюяця не шзшше 20 числа наступного перюду 
контролюючому органу за мюцем реестрацн декларащю пщакцизного податку за 
формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 40 Податкового кодексу.
2 Дане р1шення вступае в дно з 01.01.2017 року.



3. Секретарю сшьськоТ ради у 10 -денний термш направити когпю р1шення до 
БориспшьськоТ об»еднано'Т державно'Т податково'Т шспекцй.
4 Контроль за виконанням цього р1шення покласти на постшну планово бюджетну 
ком1С1ю, щн, торпвл!, транспорту, буд1вництва, зв»язку та арх!тектури.

С1льський голова
С.П рО Ц 1В

26 липня 2016 року 
№ 113- УШ- УН

ЛЛ.Чешко


