Про оприлюднення проекту рішення Рудської сільської ради «Про
затвердження ставок земельно податку для фізичних та юридичних осіб на
2018 рік»

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «П ро засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання
зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб виконавчий комітет
Рудської сільської ради повідомляє що проект рішення Рудської сільської
ради «П р о затвердження ставок земельно податку для фізичних та
юридичних осіб на 2018 рік » , аналіз його регуляторного впливу та звіт про
проведення базового відсеження даного проекту рішення
розміщено на
офіційному
сайті
Кам’ 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 рішення направляти в письмовій
формі для узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії сільської
ради в термін д о 11 травня 2017 року
за а др есою : с.Руда вул.Ц ентральна, 155.

П р о оприлюднення проекту рішення Рудської сільської ради
« П р о затвердження Положення про податок на нерухоме майно відмінне
від земельної ділянки »

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «П ро засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і
пропозицій від фізичних та юридичних осіб виконавчий комітет Рудської
сільської ради повідомляє що проект рішення Рудської сільської ради «П ро
затвердження Положення про податок на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки», аналіз його регуляторного впливу та звіт про проведення
базового відстеження даного проекту рішення розміщено на офіційному сайті
Кам’янець-П одільської райдержадміністрації http://kprda.gov.ua/ в розділі
«Регуляторна політи ка» та на стенді, який знаходиться в приміщенні
сільської ради.
Зауваження і пропозиції до проекту рішення направляти в письмовій
формі для узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії сільської
ради в термін до 15 липня 2017 року
за адресою: с.Руда вул.Центральна, 155 б.

Про оприлюднення проекту рішення Рудської сільської ради
за твердження Положення про єдиний податок»

«П ро

Відповідно до ст.ст. 9, ІЗ Закону України «П р о засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень \
пропозицій від фізичних та юридичних осіб виконавчий комітет Рудської
сільської ради повідомляє що проект рішення Рудської сільської ради «П р о
затвердження Положення про єдиний податок», аналіз його регуляторного
впливу та звіт про проведення базового відстеження даного проекту рішення
розміщено на офіційному сайті К ам ’ янець-П одільської райдержадміністрацїї
http://kprda.gov.ua/ в розділі
знаходит ься
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в приміщенні сільської ради.

Зауваження і пропозиції до проекту рішення направляти в письмовій
формі для узагальнення та представлення на розгляд чергової сесії сільської
ради в термін д о 15 липня 2017 року
за адресою: с.Руда вул..Центральна, 155 б.

УКРАЇНА
РУДСЬКА СІЛ ЬСЬКА РАДА
К А М ’Я Н ЕЦ Ь-П О ДІЛ ЬС ЬК О ГО РАЙ ОН У
ХМ ЕЛ ЬН И Ц ЬК О Ї О БЛ А СТІ

ПРО ЕКТ

РІШ ЕН Н Я

_________________ сесії сільської ради V II скликання
__________року

с.Руда

№ ___

Про затвердження П оложення про податок
на нерухоме майно відмінне від зем ельної ділянки.
Відповідно до ч.І ст. 143 Конституції України, ст..ст. 10,12 Податкового
кодексу України, п.24 ч.І ст.26, ст..59 Закону України «П р о місцеве
самоврядування в Україні», пункту 4 статті 69 Бюджетного кодексу України
сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ставки податку
на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки на 2018 рік згідно із Положенням про податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки (Додаток №1).
2. Кошти від сплати податку зараховуються до сільського бюджету на рахунки,
відкриті Управлінням Державної казначейської служби у Хмельницькій області
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’янецьПодільську О ДНІ.
4. Дане рішення вступає в силу з 01 січня 2018 року.
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 Дачковська Л .В .)

Т. Криворучко

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ

УКРАЇНА
РУД С ЬК А С ІЛЬС ЬК А РА Д А
К А М ’ ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙ О Н У
ХМ ЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
32366. вул. Центральна, 155 село Руда Кам'янець - Подільський район Хмельницька область тел.
038497-81-41 mail: rudskasilrada@mail.ua

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
16 сесії сільської ради V II скликання
В ід ії.05.2017 року
с.Руда
«Про
затвердження
ставок
земельного податку для фізичних
та юридичних осіб на 2018 рік.».
В ідповідно до ст.26 Закону У країни “Про місцеве самоврядування в
У країні ’, ст.ст..269,270,271,274,277,284,286,289 П одаткового кодексу України
від 02.12.2010 року № 2756-VI із змінами встановленими Законом України «Про
внесення змін до податкового кодексу України » та деяких законодавчих актів
Ура'їни щ одо п одаткової реф орми від 28.12.2014 року сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:
1. По населених пункта Рудськоі сільської ради,проводити нарахування земельного
потатку для землекористувачів у 2018 році по ставках земельного податку,
відповідно грошової оцінки земель та у відповідності до ст.289 Податкового кодексу
України. Показник нормативно! грошової оцінки окремої земельної ділянки
завтосовувати з коефіцієнтом індексації 2017 року.
Ставка земельного податку за окремі земельні ділянки:
під житловим фондом, житлово-будівельними та гаражно-будівельними
кооперативами,
індивідуальними
гаражами,
об’єднаннями
співвласників
багатоквартирних будинків, садовими будинками фізичних осіб - у розмірі 0,05 відсотка
від нормативної грошової оцінки цих ділянок;

- сільськогосподарського призначення — у розмірі 0,6 відсотка від нормативної
грошової оцінки;
- земельні ділянки комерційного використання які перебувають у власності та
постійному користуванні суб’єктів господарювання — у розмірі 3 відсотків від
нормативної грошової оцінки цих ділянок;
земельні ділянки промисловості які перебувають у власності та постійному
користуванні суб’єктів господарювання - - у розмірі 2 відсотків від нормативної грошової
оцінки цих ділянок;
- рекреаційного призначення, громадської забудови — 0,1 відсотка від нормативної
грошової оцінки цих ділянок;

* господарські д кори

сільськім осгюдарськнх

підприємств

І відсоїка тд

нормативної грошової оцінки ЦИХ ДІЛЯНОК’,
Ставка зшельиого податку на темельні ділянки та межами населеного пункт у ;
- сільськогосподарські угіддя, шо роті вшивані та межами населених пунш ів
сільської рюш,нормативно - грошова оцінка яких проведена встановлюється у розмірі 0,4
відсотка, сільськогостюдарські угіддя, шо розташовані та межами населених пунктів
сільської ради, нормативно ірошова оцінка,яких не проведена ьстановлюіггься у ротмірі
0,6 відсотка віл нормативно - грошової оцінки п/юші ріллі по Хм ельницькій області.
• під гаражно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами, садовими
будинками фізичних осіб - у ротмірі 0,1 відсоїка від нормативної грош ової оцінки по
області;
• та земельні ділянки не сільськогосподарською призначення які перебувають у
власності та постійному користуванні суб'єктів господарювання - у ротмірі 5 відсотків
від нормативної грошової оцінки по області;
• та земельні ділянки промисловості які перебувають у власності та постійному
користуванні суб'єктів господарювання - у розмірі 2 відсотків від нормативної грошової

оцінки по області;
• рекреаційного призначення, громадської забудови - 0,1 відсотка від нормативної
і ротової оцінки по області;
- господарські двори сільськогосподарських підприємств - 0,5 відсотка від
нормативної грошової оцінки по області;
- землі оборони - 03 відсотка від нормативної грошової оцінки по області;
2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди у відповідності до
чинного законодавства;
3. Встановити пільги щодо сплати податку для фізичних та юридичних осіб з І січня
на 2017 рік, у розмірі 100%;
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
4. Дане рішення довести до відома платників податків, оприлюднивши його
відповідно до норм регламенту сільської ради, копії рішення подати в КамянепьПодільську ОДПІ.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з питань планування фінансів і бюджету, соціальної політики та праці.

Сільський голова

( підпис )

Т.Криворучко

