Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб виконавчий комітет
Завальської сільської ради повідомляє що проект рішення Завальської
сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку та розміру
орендної плати на 2018 рік», аналіз його регуляторного впливу та звіт про
проведення базового відстеження даного проекту ріш ення розміщ ено на
офіційному
сайті
К ам ’янець-П одільської
райдерж адміністрації
http://kprda.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика» т а н а стенда, який
знаходиться в приміщ енні сільської ради.
Зауваж ення і пропозиції до проекту ріш ення н аправляти в письм овій
формі д л я узагальнення та представлення н а розгляд ч ергової сесії сільської
ради в термін д о 15 червня 2017 р оку за адресою : с. Завал л я вул.
Т ер нопільська, 1а

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб виконавчий комітет
Завальської сільської ради повідомляє що проект рішення Завальської
сільської ради «Про затвердження ставок єдиного податку на території
Завальської сільської ради на 2018 рік», аналіз його регуляторного впливу та
звіт про проведення базового відстеження даного проекту ріш ення розміщено
на офіційному сайті К ам ’янець-Подільської райдержадміністрації
http://kprda.gov.ua/ в розділі «Регуляторна політика» та на стенді, який
знаходиться в приміщенні сільської ради.
Зауваження і пропозиції до проекту ріш ення направляти в письм овій
формі для узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії сільської
ради в терм ін д о 15 червня 2017 року за адресою : с. Завалля вул.
Тернопільська, 1а
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Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону У країни «П ро засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з м етою одержання
зауважень і пропозицій від ф ізичних та ю ридичних осіб виконавчий комітет
Завальської сільської ради повідом ляє щ о проект ріш ення Завальської
сільської ради «П ро встановлення податку на нерухом е м айно, відм інне від
зем ельної ділянки на 2018 рік», аналіз й ого регуляторн ого впливу т а звіт про
проведення базового відстеж ення д ан ого проекту р іш ен н я р озм іщ ен о н а
оф іційном у сайті К а м ’ян ец ь-П о д іл ьськ о ї р ай д ер ж ад м ін істр ац ії
http://kprda.gov.ua/ в розд іл і « Р егу л ято р н а п ол іти ка» т а н а стен д і, яки й
зн аход и ться в п ри м іщ ен н і с іл ьс ьк о ї р ади.
З ау важ ен н я і п р о п о зи ц ії д о п р о ек ту р іш ен н я н а п р а в л я ти в п и с ьм о в ій
ф орм і д л я у за га л ь н ен н я та п р е д ст а в л е н н я н а р о згл я д ч е р го в о ї с е сії сіл ьськ о ї
р а д и в те р м ін д о 15 ч ер в н я 2 0 1 7 р о к у з а ад р ес о ю : с. З а в а л л я вул .
Т е р н о п іл ь сь к а , 1а

УКРАЇНА
ЗАВАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження ставок єдиного податку
на території Завальської сільської ради на 2018 рік
Керуючись главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та
звітності» розділу XIV Податкового кодексу України із врахування змін
відповідно до Закону України від 20.12.2016 №1791- VIII «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», та на
підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування» та пунктом 7 статті 69 Бюджетного кодексу України, сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про ставки єдиного податку на території Завальської
сільської ради на 2018 рік. (Положення додається)
2. Кошти від сплати єдиного податку зараховуються до сільського бюджету на
рахунки, відкриті Управлінням Державної казначейської служби у
Хмельницькій області згідно з кодами класифікації доходів бюджету.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення п’ятнадцятої сесії сільської
ради VII скликання від 18.01.2017 року №3 «Про внесення змін до рішення
сорокової сесії сільської ради VI скликання від 28 січня 2015 року №8 «Про
затвердження ставок єдиного податку»»
4. Секретарю сільської ради офіційно оприлюднити дане рішення та в
десятиденний термін з дня оприлюднення надати копію рішення в Кам’янець
- Подільську ОДНІ.
5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, бюджету і фінансів, соціальної політики та праці
законності та правопорядку ( голова комісії Біла Г.С.).

УКРАЇНА
ЗАВАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КАМ ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ХМ ЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та керуючись пунктом 10.1.1 статті 10, пунктом
265.1.1 статті 265 та статті 266 Податкового кодексу України зі змінами, внесеними
Законом України від 24.12.2015 року № 909-УІІІ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році» та пункту 4
статті 69 Бюджетного кодексу України, сільська рада
ВИРІШ ИЛА:
1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на 2018 рік (додаток 1).
1.1. Встановити ставки податку відповідно до розмірів податку передбачених
пунктом 6 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки для об’єктів житлової і нежитлової нерухомості затвердити цим рішенням.
2. Кошти від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
зараховуються до сільського бюджету на рахунки, відкриті
у Кам’янець Подільському управлінні Державної казначейської служби України згідно з кодами
класифікації доходів бюджету.
3. Секретарю сільської ради офіційно оприлюднити дане рішення та в
десятиденний термін з дня оприлюднення надати копію рішення в Кам’янець Подільську ОДІ 11.
4. Дане рішення вступає в силу з моменту його прийняття.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, бюджету і фінансів, соціальної політики та праці, законності та
правопорядку ( голова комісії Біла Г.С.).

УКРАЇНА
ЗАВАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
К АМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження ставок земельного
податку для фізичних та юридичних осіб на 2018 рік
Відповідно до пункту 35 частина перша статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та ч. 2 ст. 7 Закону України «Про плату за
землю», керуючись статтями 269-271,273-274,277,281-289 Податкового
кодексу України із змінами відповідно до Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» від 28.12.2014 року, сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. По населених пунктах сільської ради проводити нарахування земельного
податку для землекористувачів у 2018 році по ставках земельного податку, по
яких проведена грошова оцінка земель, з урахуванням індексації нормативногрошової оцінки земель у відповідності до ст. 289 Податкового кодексу
України.
2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, які знаходяться у
власності чи постійному користуванні у відсотках до нормативно-грошової
оцінки земель населеного пункту з урахуванням коефіцієнта на 2018 рік:
земельні ділянки житлової забудови —0,03%;
земельні ділянки комерційного використання - 1%;
земельні ділянки промисловості —1%;
сільськогосподарські угіддя - 0,3%;
землі громадського призначення -0,1%;
землі природно-заповідного призначення —3%
3. Сільськогосподарські угіддя, що розташовані за межами населених
пунктів сільської ради, нормативно-грошова оцінка яких проведена
встановлюється у розмірі 0,3%, несільськогосподарського призначення 3% від
нормативно грошової оцінки площі ріллі по Хмельницькій області
4. Сільськогосподарські угіддя, що розташовані за межами населених
пунктів сільської ради, нормативно-грошова оцінка яких не проведена
встановлюється у розмірі 0,3%, несільськогосподарського призначення 3% від
нормативно грошової оцінки площі ріллі по Хмельницькій області

