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Рогчшвська сшьська рада 
Борисшльського району 

К и 1В С Ь К 0 1 облаСТ1

Пшення

Про встановлення ьисцевих податюв 1 збор1в на 2017 р1к

Керуючись ст.143 Конституцп УкраТни та вщповщно п.24 ст.26, ст.69 Закону 
УкраТни «Про мюцеве самоврядування в Укра'Тш», ст.ст.10,12, 265,266, 267 
Податкового кодексу УкраТни №2755-У1 вщ 02.12.2010 року, Закону УкраТни 
«Про внесения змш до Податкового кодексу Украши та детких законодавних 
акт1в УкраТни ( щодо податковоТ реформи)» №71- VIII вщ 28.12.2014 року, 
ст.64 Роздшу III Бюджетного кодексу Украши, ст.14, 212. 213, 214, 215, 216, 
222 роздшу V Податкового кодексу УкраТни, з метою поповнення дохщно'Т 
частини бюджету сшьськоТ ради , сес1я Рогоз1вськоТ сшьськоТ ради

Виршшла:
1.Встановити на 2017 р!к на територн Р огозёвсько’Т сшьськоТ ради податок 
на нерухоме май но, вщмшне вщ земельноУ дшянки:

1.1. Ставка податку для об'екпв житловоТ нерухомост!, що перебувають у 
власност! (Ызнчннх ОС1б, В1ДИОВ1ДНО до шдпушспв 1.2.1 пункту 1.2. 
Положения про розм1ри та порядок справляння податку на нерухоме майно, 
вщмшне вщ земельно» дшянки -  у розм1р! 1 вццютка до розм!ру 
м!н1мальн01 зароб1тно‘Т плати, встановленоТ законом на 1 с1чня зв1тного 
(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
1.2. Об'екти нежитлово'Т нерухомост1 (господарсью (присадибн!) буд1вл1 -  

допом1жн1 (нежитлов1) прим1щення), а саме: гараж!, сараУ,, хл1ви, Л1ТН1 кухш, 
майстерн!, вбиральн!, погреби, нав!си, котельш, бойлерн!, 
трансформаторн! пщстанцн, тощо, що перебувають у власност! ф!зичних 
0С1б -  не оподатковуються
1.3. Ставка податку для об'екпв нежитлово'Т та житловоТ нерухомост1, що 
перебувають у власност! ю ридичних ос1б, вщповщно до пдпункпв 1.2.1 та
1.2.2. пункту 1.2. Положения про розм1ри та порядок справляння податку на



нерухоме майно, вщмшне вщ земельно'Т дшянки -  у ррзм1р1 2 вщсотка до 
розмЁру мЫмальиоТ заробггноТ плати. встановлено'Т законом на 1 с1чня 
звггного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

1.4.3атвердити Положения про розм1ри та порядок спра ляння податку на 
нерухоме майно, вщмшне вщ земельноТ дшянки, на територп Рогоз1всько1 
сшьськоТ ради (Додаток№1)

2. Затвердити ставки земельного податку на 2017 рж
Встановити ставки земельного податку за земельш дшянки, нормативну 
грошову оцшку яких проведено ( незалежно вщ мюцезнаходження)
2.1.Ставка податку за 1 гектар сшьськогосподарських упдь встановлюеться 
у розм1р1 0,1 вщсотка вщ Тх нормативно!' грошово'Т оцшки.
2.2.Ставка податку за земельш дшянки, нормативну грошову оцшку яких 
проведено, встановлюеться у розм1р1 1 % вщ Тх нормативно!' грошово'Т оцшки.
2.3. Ставка податку за земельш дшянки ( в межах населено о пункту), зайнят1 
житловим фондом, шдивщуальними гаражами, садовими 1 дачними 
будинками ф1зичних ос1б встановлюеться у розм1р1 -  0.06 вщсотка вщ 'Тх 
нормативно!' грошово'Т оцшки з урахуванням коефщ1ента шдексацп на 2016 
рис згщно економ1ко-планувальних зон с. Рогоз1в: 1 зона- 7,67 грн. за 0,01га
2 зона -  9,21 грн. за 0,01 га; 3 зона -  9,90 грн. за 0,01 га;
4 зона -  6,20 грн. за 0,01 га; 5 зона -  7,84 грн. за 0,01 га; с. КириТвщина -  
9,23 грн. за 0,01 га.».
2.4.Ставка податку за земельш дшянки, розташоваш за межами населеного 
пункту, встановлюеться у розм1р1 5 % в1д нормативно!' грошово'Т оцшки 
одиниц1 площ1 ршл1 по област1.
Пшьги щодо сплати земельного податку для юридичних ос}"
2.5.Вщ сплати податку звшьняються:
2.5.1. Заповщники, у тому числ1 юторико - культурн1, нацюнальш природш 
парки, парки державно!' та комунально! власност1, рег1он1Шьн1 ландшафта! 
парки, запов1дн1 урочища, пам’ятки природи, парки -  пам’ятки садово- 
паркового мистецтва;
2.5.2.Дослщницью господарства науково-досл1дних установ 1 навчальних 
заклад1в сшьськогосподарського проф1лю та професшно- техн1чних училищ; 
2.5.3.0ргани державно! влади та органи мюцевого самоврядування, органи 
прокуратури, заклади, установи та оргашзацп, вшськов1 формування, утворен1 
В1ДПОВ1ДНО ДО ЗаКОН1В УкраТни, ЗбрОЙН1 СИЛИ УкраТни, ЯК1 ПОВН1СТЮ 
утримуються за рахунок кошт1в державного або М1С1 евих бюджет1в.
2.5.4.Рел1Г1ЙН1 орган1зацп УкраТни, статута (положения) яких зареестровано у 
встановленому законом порядку, за земельш дшянки, надаш для буд1вництва 
1 обслуговування культових та шших бущвель, необх1дних цля забезпечення 
Тх д 1яльност1, а також благод1йн1 орган1зацп, створен1 вщпов1Дно до закону, 
Д1яльн1сть яких не передбачае одержання прибутк1в.
2.5.5. Дошкшьш та загальноосв1тн1 навчальн1 заклади незапежно вщ форм 
власност1 1 джерел ф1нансування, заклади культури, науки, осв1ТИ, охорони
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здоров’я, социального захисту, ф13ИЧН01 культури та спорту,ЯК1 ПОВН1СТЮ 
утримуються за рахунок к о п т в  державного та мюцевих ою дж епв.
2.6.Пшьги щодо сплати земельного податку для ф1зичних ос1б.
2.6.Вщ сплати податку звшьняються:
2 .6.1 .1нвал1ди 1 та 11 групи.
2.6.2. Ф13ИЧН1 особи, ЯК1 виховують трьох 1 бшьше Д1тей В1КОМ ДО 18 РОК1В.
2.6.3.Пенсюнери (за вшом).
2.6.4.Ветерани вшни та особи, на яких поширюеться д1я Закону Украши "Про 
статус ветерашв вшни, гаранта Тх сощального захисту, учасники АТО
2.6.5.Ф1зичн1 особи, визнаш законом особами, яю постраждали внаслщок 
ЧорнобильськоТ катастрофи.

2.7.3вшьнення в1д сплати податку за земельш дшянки поширюеться на одну 
земельну дшянку, за кожним видом користування у межах граничних норм:
- для ведения особистого селянського господарства - у розм1р1 2 га;
- для бущвництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
бущвель 1 споруд - 0,25 га;
- для 1ндив1дуального дачного бущвництва -0,10 га;
- для буд1вництва шдивщуальних гараж1в - 0,01 га;
- для ведения сад1вництва - 0,12 га.
3. Затвердити транспортний податок

3.1 Платником транспортного податку е ф1зичш та юридичш особи, в т1м 
числ1 нерезидента, як1 мають в Украпй зпдно з чинним зг'конодавством 
власн1 легков1 автомоб1Л1

3.2. Об’ектом оподаткування е легков1 автомобЬп, року випуску яких 
минуло не бшьше п’яти роюв (включно) та середньо ринкова варт1сть яких 
становить понад 750 розм1р1в мш1мально! зароб1тно! плати, встановлено"! 
законом на 1 с1чня податкового (зв1Тного) року.

3.3. Ставка податку встановлюеться з розрахунку на календарний рж у 
розм1р1 25 000 гривень за кожен легковий автомоб1ль, що е об’ектом 
оподаткування.

Така вартють визначаеться центральним органом виконавчо'1 влади, що 
реал1зуе державну пол1тику економ1чного розвитку, за методикою, 
затвердженою Каб1нетом Мшютр1в УкраТни, виходячи з марки, модел1, року 
випуску, типу двигуна, об’ему цшпндр1в двигуна, типу коробки, 
переключения передач, проб1гу легкового автомоб1ля, та розмщуеться на його 
оф1Ц1Йному веб-сайт1. У раз1 спливу п’ятир1чного вшу легкового автомобшя 
протягом зв1тного року податок сплачуеться за перюд з 1 с1чня цього року до 
початку м1сяця, наступного за м1сяцем, в якому В1к такого автомобшя досяг 
(досягне) п’яти роюв».

3.4. Податок сплачуеться за м1сцем реестрацп об’ект!в оподаткування та 
зараховуеться до сшьського бюджету зг1дно з положениями Бюджетного 
кодексу УкраТни.
4.3атвердити акцизний податок з реал1зацн суб’ектами господарювання 
роздр1бно! торпвл! пщакцизних товар1в



Котя
4.1.Платниками податку е особи -  суб’екти господарювання роздр1бно'Т 
торпшп, як1 здшснюють реал1защю пщакцизних товар1в.
4.2. Об’ектами оподаткування е операцп з реал1зацп суб’ектами 
господарювання роздр1бно1 торпвл1 пщакцизних товар1в.
4.3. Базою оподаткування е вартють (з податком на додану вартють) 
пщакцизних товаргв.
4.4. Ставка встановлюеться у розм1р1 5 вщсотюв вщ вартосп (з податком на 
додану вартють) пщакцизних товар1в, реал1зсваних суб’ектами 
господарювання роздр1бно1 торпвл1 п1дакцизних товар1в.
4.5. До пщакцизних товар1в належать: спирт етиловий та шпй спиртов! 

дистиляти, алкогольн1 напо'Т, пиво; тютюнов! вироби, тютюн та промислов1 
зам1нники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що 
використовуются як компонента моторних палив, паливо моторне 
альтернативне.
5. Це рйыення набирае чинност1 з 01.01.2017 року.
6. 2.Секретарю сшьськоТ ради в 10-ти денний термш П1сля прийняття 
оприлюднити це р1шення в засобах масовоТ 1нформацн
3. Секретарю сшьськоЁ ради у 10-ти денний терм1н направит» кошю 
р1шення до БорисишьськоТ об’сдиано! державно!' иода гково!' 1нсиекци 
Головного управл1ння ДФС у Ки1вськ1й област1 забезпечити 
направления копи цього ршення до органу державной податковоТ 
служби.
4. Контроль за виконанням рЁшення покласти на ком1С1Ю з питань 
бюджету, фшансування, соц1альио-економ1чного розвитку.

С. Р0Г031В
15 липня 2016 року 
№ 150-9-УИ ОРИПНАЛОМ


