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Нікопольська ОДНІ ГУ Міндоходів
у Дніпропетровській області

Виконком Першотравневської сільської ради надає рішення від 14
липня 2016 року № 58 - 09А/ІІ «Про встановлення місцевих податків на
2017 рік».

З повагою
в. о. сільського голови

О.Г.Садова

Вхідний № . .ІР ,
в ід

■ц ^ . с

е я л

Ш

на аркушах

.

ОСН. д о к у м е н т ___

додаток _________

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

Для колективного дачного будівництва

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами
Для облаштування та догляду за прибережними захисними
смугами_____________________________________

_____________________________________

Для експлуатації та догляду за смугами відведення
Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими
водогосподарськими спорудами і каналами__________
Для догляду за береговими смугами водних шляхів

___________

Для сінокосіння
Для рибогосподарських потреб
Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних
і туристичних цілей _________________ __________
Для будівництва та експлуатації гідротехнічних,
___________________ гідрометричних та лінійних споруд___________________
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що
___________________ пов'язані з користуванням надрами_________ _________
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення ти розподілення води
Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного
_________________________ 2_________ транспорту___________________________________
Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд
_________________________
телекомунікацій________________________________
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів
________________________
поштового зв'язку ______________________________
Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів
________________________________________ зв 'я зк у ____________________________ ________
Для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
_____________________ електричної та теплової енергії_____________________
Сільськогосподарські
Землі запасу
— -------------------------------------- -----—
Несільськогосподарські
____________________________ '

Землі резервного фонду
Землі загального користування

Секретар сільської

Сільськогосподарські
Несільсь когосподарські
Сільськогосподарські
Несільськогосподарські

О.САДОВА

Додаток 4
до рішення Першотравневської
сільської ради № 58 - 09/УІІ
віл 14 липня 2 0 16 року

'85 '

Перелік підприємств та організацій,
що звільняються від сплати земельного податку у 2017 році
на території Першотравневської сільської ради
№

з/п

Назва
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи, заклади,
установи та організації, створені відповідно до законів України, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у
встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надалі для будівництва і
обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх
діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону,
діяльність яких не передбачає одержання прибутків
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і
джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за
_____________ рахунок коштів державного або місцевих бюджетів_____________

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами
Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами
ш
Для експлуатації та догляду за смугами відведення
Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими
водогосподарськими спорудами і каналами__________
Для догляду за береговими смугами водних шляхів

___________

Для сінокосіння
Для рибогосподарських потреб
Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і
туристичних цілей____________________________________
Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та
______________________ ^ ______________ лінійних споруд_______________________________________
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням
____________________________________________ надрами____________________________________________
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____________________________
Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного
__________________ транспорту_________________________________________
_____________________________________

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів
_____________________ поштового зв'язку_________________________________
Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель
і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії________
Сільськогосподарські
Землі запасу
Несільськогосподарські

_________

Землі резервного фонду

Сіль ськогосподарські
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські

Землі загального користування

Несільськогосподарські

О.САДОВА

Секретар сільської

А 1

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ПЕРШОТРАВНЕВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Д Е В ’ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 14 липня 2016 року № 58 - 09Л/ІІ
*
с. Першотравневе
Про встановлення місцевих
податків на 2017 рік
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24 грудня 2015 року
№ 909-VIII, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. № 634
«Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які
розробляються органами місцевого самоврядування», відповідно до пункту 24 частини 1
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
рекомендації постійних комісій, сільська рада в и р і ш и л а :
1.Взяти до відома, що :
1.1. відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, до місцевих податків належать:
- податок на майно;
- єдиний податок.
1.2. Податок на майно складається з:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортного податку;
• плати за землю.
1.3. відповідно до підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України,
рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється
відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному
періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або
змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше
початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;
2. Встановити з 1 січня 2017 року на території сіл Першотравневе, Західне та Східне ставку
податку
на
нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної
ділянки:
2.1. Для житлової нерухомості:
- 0,5 % - житловий будинок; квартира; котедж, прибудова до житлового будинку; садові
будинки; дачні будинки;
2.2. Для нежитлової нерухомості:
- 0,3 % - будівлі готельні ; будівлі торговельні ; будівлі для публічних виступів (казино,
ігорні будинки), будівлі офісні, інші будівлі, магазини, їдальні, кафе, закусочні, бази та
склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового
обслуговування та інші;

Додаток З
до рішення Першотравневської
сільської ради № 58-09 /У ІІ
від 14 липня 2016 року

.т

Категорія
землі

угіддя
Підроз

Розділ

1

ДІЛ

2

3
01.01
01.02

і

1
І

01.03
01.04

Л01

01.05

1і

01.06

•ч

01.07
01.08
02.01
02.05
02.06
02.07

Землі житлової та громадської забудови

В02

03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
во з

03.07
03.08
03.12
03.13
03.15
1

Назва призначення земельної
ДІЛЯНКИ —

4
Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
Для ведення фермерського
господарства

6

7

8

0,3

0,3

0,3

Несільськогосподарські

1

1

5

Сільськогосподарські
Несільськогосподарські

0,3

0,3

0,3

1

1

5

0,3

0,3

0,3

5

Сільськогосподарські

Сільськогосподарські
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для ведення підсобного
сільського господарства
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для індивідуального
садівництва
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для колективного
садівництва
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для горо<)ництва
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для сінокосіння і
випасання худоби
Несільськогосподарські
Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
Для будівництва індивідуальних гаражів
Для колективного гаражного будівництва
Для іншої житлової забудови
Для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров'я та соціальної допомоги
Для будівництва та обслуговування будівель громадських та
релігійних організаціїV
Для будівництва та обслуговування будівель закладів
культурно-просвітницького обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування
Для будівництва та обслуговування будівель закладіє
комунального обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів
побутового обслуговування
Для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови
Для ведення особистого
селянського господарства

Ставка земельної
ділянки за
межами
населенних
пунктів
Нормативно грошова оцінки
землі проведена (% від
нормативної грошової
оцінки)
Нормативно грошова оцінки
землі не проколена (% від
нормативної грошової оцінки
1 га ріллі по області)

Код КВЦПЗ за класифікатором

Ставка земельного податку в межах
населеннях пунктів (•/. від нормативної
грошової оцінки)

Річні ставки земельного податку

1

1

5

0,3

0,3

0,3

1

1

5

0,3

0,3

1

1

0,3

0,3

1

1

0,3

0,3

1

1

0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5

0,03

0,03

5

1

1

0,3

0,3

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

0,03

0,03

5

Додаток 5
до рішення Першотравневської
сільської ради № 58 - 09/УІІ
від 14 липня 2016 року

•З І

Категорія
землі

•Ф
'' і
Землі сільськогосподарського призначення

1

Розді
л

Підр
озділ

2

3
61.01
01.02

А01

Землі житлової та громадської забудови
Землі

5

Сільськогосподарські

3

Несільськогосподарські

3

Сільськогосподарські
Несільськогосподарські

3
3

07.0.3

Для індивідуального дачного будівництва

3

07.04

Для колективного дачного будівництва

3

01.06
01.07
01.08

02.05
02.06
02.07
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05

ВОЗ

Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
Для ведення фермерського
господарства

03.15

01.04
01.05

В02

гі

4

Ш

Сільськогосподарські
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для ведення підсобного
сільського господарства
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для індивідуального
садівництва
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для колективного
садівництва
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для городництва
Несільськогосподарські
Сільськогосподарські
Для сінокосіння і
випасання худоби
Несільськогосподарські
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд
Для будівництва індивідуальних гаражів
Для колективного гаражного будівництва
Для іншої житлової забудови
Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади
та місцевого самоврядування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я
та соціальної допомоги
Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних
організацій
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурнопросвітницького обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального
обслуговування
,
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового
обслуговування
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови

01.03

02.01

: а
1 |

Назва призначення земельної ділянки
Ч№

Ставка
орендної
плати (% від
нормативної
грошової
оцінки)

Код КВЦПЗ за класифікатором*

03.07
03.08
03.12
03.13

Для ведення особистого
селянського господарства

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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