
 
85 СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

7 СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

31.01.2019 р.                                          №1483 

с. Щасливцеве 

 

Про деякі питання податку на 

нерухоме майно на 2019 рік. 

 

На виконання приписів Закону України "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 

зборів" (№ 2628-VIII), що набрав чинності 01.01.2019 р., та з метою приведення 

власного рішення 63 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання №1070 

від 26.06.2018 р. "Про місцеві податки та збори на території Щасливцевської 

сільської ради на 2019 рік", в частині що стосується земельного податку, 

керуючись п.3 розділу II. Прикінцеві та перехідні положення цього закону, 

приписами Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни до Додатку 3 "Плата за землю" рішення 68 сесії 

Щасливцевської сільської ради 7 скликання від 26.06.2018 р. № 1070 "Про 

місцеві податки та збори на території Щасливцевської сільської ради на 2019 

рік": 

- у підпункті 3.1.2 пункту 3.1. розділу 3. База оподаткування земельним 

податком, слова – " за межами населених пунктів," виключити; 

- таблицю №1 пункту 5.1. розділу 5. Ставка земельного податку за 

земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 

місцезнаходження) викласти у наступній редакції: 
"Таблиця №1 

 Вид використання земельних ділянок 
Ставка земельного податку, у відсотках від нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок, з урахуванням індексації  

Землі 

несільськогосподарського 

призначення 

зайняті житловим фондом, 

індивідуальними гаражами 
0,03 

землі загального користування 1 

лісові землі 0,1 

всі інщі 1,5 

Землі сільськогосподарського 

призначення 

для ріллі, сіножатей та пасовищ 0,3 

для багаторічних насаджень 0,3 

 

- пункт 6.1. розділу 6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких не проведено викласти у наступній редакції: 

"6.1. Ставка податку за земельні ділянки що перебувають у власності 

(постійному користуванні) та нормативну грошову оцінку яких не проведено, 

розташовані на території Щасливцевської сільської ради встановлюється у 



розмірі від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській 

області з урахуванням щорічної індексації: 

- 0,3 відсоток - землі сільськогосподарського призначення; 

- 5 відсотків - землі несільськогосподарського призначення; 

- 0,1 відсоток – лісові землі." 

- у пункті 11.3. розділу 11. Особливості оподаткування платою за землю, 

слова – "надані для залізниць у межах смуг відведення,". 

2. Встановити що це рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. 

3. Доручити виконавчому комітету Щасливцевської сільської ради 

оприлюднити це рішення та у десятиденний строк з дня оприлюднення, 

надіслати це рішення до контролюючого органу - Головного управління ДФС у 

Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, з 

одночасним наданням інформації за формою визначеною Кабінетом Міністрів 

України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань бюджету та управління комунальною 

власністю та постійну комісію Щасливцевської сільської ради з питань 

законності та державної регуляторної політики. 

 

 

 

Сільський голова                                                            В.О. Плохушко 


