
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області  

 ____ сесія VII скликання 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

____ ______________ 2019року    №____-VII 

 

Про встановлення ставок та пільг місцевих  

податків і зборів на території на Комсомольської  

селищної ради  на 2020 рік  

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року із змінами 

та доповненнями, Закону України від 23.11.2018 року «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, cт. 64 Бюджетного кодексу України, керуючись постановою Кабінета Міністрів 

України  від 24.05.2017 року «Про затвердження форм типових рішень про встановлення 

ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки» № 483, Положенням про єдиний податок для суб’єкті 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

по Комсомольській селищній раді, затвердженого рішення XL сесії Комсомольської 

селищної ради VII скликання від 21.06.2018 року №729-VII,  Положенням про 

транспортний податок на території Комсомольській селищній раді, затвердженого 

рішення XL сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 21.06.2018 року 

№728-VII,Положенням про туристичний збір на території Комсомольської селищної 

ради, затвердженого рішенням LII  сесії Комсомольської селищної ради VII скликання 

від 21.03.2019 року № 908-VII, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Комсомольська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити в 2020 році на території Комсомольської селищної ради: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з 

додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком  згідно  з 

додатком 2; 

3) ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 грн. 

за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до 

Положення про транспортний податок на території Комсомольської селищної ради та 

підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 267 Податкового кодексу України; 

4) ставки земельного податку, згідно з додатком 3; 

5) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 

284 Податкового кодексу України, за переліком  згідно  з додатком 4; 

6) ставки єдиного податку для  суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, згідно з додатком 5; 

 

 



7) ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 

проживання(ночівлі) у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 відсоток - 

для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового 

розміщення. 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб. 

3.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії: 

мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку (голова 

Кишинський В.М.) та з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької 

діяльності, соціального захисту населення, праці, торгівлі, громадського харчування та 

сфери послуг (голова комісії Сілаєва В.А.). 

  

 

 

 

Комсомольський селищний голова      Д.М. Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Розробник: 

Спеціаліст I категорії     _____________  Шабатура Л.В.   

Юрисконсульт селищної ради _____________  Кривеженко В.В.  

Голова комісій                                  _____________   Сілаєва В.А. 

Голлва комісії   _____________   Кишинський В.М. 

  

 


