
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

шоста сесія

РІШЕННЯ

26 лютого 2016 року №6-1

Про внесення змін до рішення
сесії сільської ради шостого скликання
від 22.07.2015 №42-2
«Про встановлення ставок місцевих податків 
і зборів та затвердження відповідного Положення 

на 2016 рік» та затвердження ставки 
земельного податку на 2016 рік

Керуючись ст.ст. 7, 8, 10, 12, 14, 269-287 Податкового Кодексу України, п. 4 
розділу II Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи» та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:

1. Внести зміни в до рішення сесії сільської ради шостого скликання від 
22.07.2015 № 42-2 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та 
затвердження відповідного положення на 2016 рік» в підрозділі 3 «Плата за 
землю» в пункті 5 «Ставка земельного податку за земельні ділянки, 
нормативно грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця 
знаходження), змінивши ставку для земель житлової забудови з 1,5 відсотка на 
0,25 відсотка.

2. Затвердити ставку земельного податку згідно класифікації земельних ділянок 
на 2016 рік (додається).

3. Визначити платниками податку:
власників земельних ділянок, земельних часток (паїв); 
землекористувачів.

4. Об’єктами оподаткування земельним податком є:
земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; 
земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. Базою оподаткування є:
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта 
індексації, визначеного відповідно додатку до рішення.
- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку, яких не проведено.



5. Від сплати сплати земельного податку звільняються: 
інваліди першої і другої групи;
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи:
органи державної влади, та місцевого самоврядування, які утримуються за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, та бюджетні установи 
розташовані на території Вергунівської сільської ради; 

учасники бойових дій в зоні АТО.
6. Зобов’язати платників земельного податку щомісячно сплачувати податок на 

землю відповідно до нарахувань.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин.

Т.І. Горбенко



Додаток

до рішення сесії сільської ради № 6-1 
Від 26 лютого 2016 року

№ п/п Класифікація земельної ділянки Ставки

1 рілля за межами села така, як в межах села/грн за 0,01га/

2 р іл л я  в м е ж а х  с е л а  зг ід н о  г р у п и  зем л і/: 2016 р.
1а 1145*1,249*1,2*1%==17,16-за 1 га 0 ,17

16 2289 =34,31 0,34

5в /ві/ 9730 =145,83 1,46
52в/в2/ 21177 =317,4 3 ,1 7

52г/вЗ/ 29189 =437,48 4 ,37
121 в/в4/ 22321 =334,55 3 ,3 5
121г/в5/ 31479 =471,8 4,72
ІЗЗв 22321 =334,55 3 ,35
146 19460 =291,67 2 ,92
175б/в6/ 6868 =102,94 1,03
1786 13164 =197,3 1,97

3 за б у д о в а  п о  к в а р т а л а х /с .В е р г у н и /

17-18/в1/вар.кв.м.-28,99*1,249*1,43*0,25% = 0,1294 гр./кв.м. 12,94
19-20, 26-36/в2/ -27,67 = 0,1235 12,35
14/вЗ/ - 24,27 = 0,1084 10,84
16,39, 42-43, 49-55/в4/-23,16 =0,1034 10,34
12-13, 15, 30-31 ,36а, 37-38, 40-41, 44-48/в5/-22,06—=0,0985 9,85
4, 5, 7, 10/вб/ - 19,57 = 0,0874 8,74
1-2,9, 11/в7/ - 18,64 = 0,0832 8,32
3, 8/в8/ 17,71 = 0,0791 7,91
за б у д о в а  по к в а р т а л а х /с .Н е ч а їв к а /

10/в9/ -вартість кв.м,—24,32 гри.* 1,249*1,43*0,25%=0,1086 10,86
3/в10/ - - 23,22 =0,1037 10,37
1-2, 4-5, 7, 9, 12/вІІ/ - 22,11 =0,0987 9 ,87
29,31-32,34-35/ВІ2/- 21,44 =0,0957 9,57
11/вІЗ/ -  21 =0,0938 9,38
22-23,26, 30/в14/ - 20,46 =0,0914 9 ,14
21, 24-25, 28/в 15/ - 19,49 =0,0870 8,7
36/в16/ - 18,52 =0,0827 8 ,27
38, 40-41/ВІ7/ - 17,12 =0,0764 7 ,64
37,39, 42/в18/ -  16,30 =0,0728 7 ,28

17-18/ВІ9/ -  15,94 =0,0712 7 ,12
13-16, 43в20/ -  15,18 =0,0678 6,78
19/в21/ -  1,63 =0,0073 0,73

Л.Г. Скічко 
Л.Я.Шальонна



ПРОТОКОЛ
поіменного голосування депутатів 

Вергун і вської сільської ради 
від 26 лютого 2016 року

Всього депутатів сільської ради -  14 
Присутніх на сесії -10

Рішення сесії сільської ради від 26 лютого 2016 року № 6-1 «Про внесення 
Про внесення змін до рішення сесії сільської ради шостого скликання від 
22.07.2015 № 42-2 «Про встановлення ставок місцевих податків і зборів та 
затвердження відповідного Положення на 2016 рік» та затвердження ставки 
земельного податку на 2016 рік»

№ зп Прізвище, ім'я, по батькові депутата Результати головування
1 . Гусак Григорій Григорович за
2. Снесар Микола Іванович за
3. Товстоноженко Інна Іванівна за
4. Сергеєва Лідія Василівна за
5. Шальонний Володимир Дмитрович за
6 . Ющенко Сергій Леонідович за
7. Шаповал Людмила Олександрівна за
8. Булава Анатолій Миколайович за
9 Скічко Людмила Григорівна за

10. Ситник Микола Іванович за

Сільський голова Т.І. Горбенко

ё


