
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

XIII сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

17  червня  2021 року                                                      Проект 
 

Про   встановлення   місцевих    податків   та 

зборів на території  Слобожанської селищної 

ради    Чугуївського    району      Харківської 

області 

 

 

Керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст.10, ст.12, ст. 266, ст. 267, ст. 268, ст. 269 – 289, ст. 291-300  Податкового кодексу 

України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями, статті 64 Бюджетного 

кодексу України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», Слобожанська селищна рада  

   ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Слобожанської селищної ради місцеві податки та збори  згідно 

переліку: 

1.1. Податок на майно, який складається з: 

1.1.1.  Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

1.2.1. Транспортний податок; 

1.3.1.  Податок на землю; 

1.2.  Єдиний податок для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного 

податку. 

1.3.   Туристичний збір. 

2. Встановити розміри  ставок  місцевих податків та зборів: 

2.1.  Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1; 

2.2. Транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 грн. за кожен 

легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 

267.2 статті 267 Податкового кодексу України; 

2.3. Земельного податку, згідно з додатком 2; 

2.4. Єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, згідно з додатками 3 та 4; 

2.5. Туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового 

кодексу України, у розмірі  0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та  1 відсотків - 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. 

3.  Встановити податкові пільги зі сплати місцевих податків: 

3.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 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 5; 

3.2. Податку на землю для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 

статті 284 Податкового кодексу України, за переліком  згідно  з додатком 6; 

4. Встановити інші обов’язкові елементи по: 



4.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (зокрема порядок 

обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, що виникають у сфері 

справляння податків визначаються виключно пунктами 266.6 – 266.10 статті 266 

Податкового кодексу України; 

4.2. Транспортному податку (зокрема платники податку, обʼєкт оподаткування, база 

оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати 

податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, 

що виникають у сфері справляння податків визначаються виключно пунктами 267.1-267.3, 

267.5-267.8 статті 267 Податкового кодексу України; 

4.3. Земельному податку (зокрема порядок обчислення податку, податковий період, строк 

та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату 

податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податків визначаються виключно 

статтями 285-287 Податкового кодексу України. 

4.4. Туристичному збору (зокрема платники збору, база справляння збору, податкові 

агенти та місця проживання (ночівлі), строк та порядок сплати збору, строк та порядок 

подання звітності про обчислення і сплати збору) та відносини, що виникають у сфері 

справляння податків визначаються виключно статтею 268 Податкового кодексу України; 

4.5. Єдиному податку (зокрема платники податку, об’єкт оподаткування, база 

оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати 

податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку) та відносини, 

що виникають у сфері справляння податків визначаються виключно статтями 291, 292, 294-

300 Податкового кодексу України; 

5.  Установити, що: 

5.1.1. Платниками  земельного податку є: 

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 

- землекористувачі. 

5.1.2.  Обʼєктами оподаткування земельним податком є: 

- земельні ділянки, що перебувають у власності або користування; 

- земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

5.1.3.  Базою оподаткування земельним податком є: 

- нормативно грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, 

визначеного відповідно до статті 289 Податкового кодексу України; 

- площа земельних ділянок, нормативно грошову оцінку яких не проведено. 

5.1.4. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, 

визначаються відповідно до статті 283 Податкового кодексу України. 

5.2.1.  Обєкти нерухомості, які не є обʼєктами оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, визначаються відповідно до підпункту 266.2.2 пункту 

266.2 статті 266 Податкового кодексу України; 

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

7.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

8.  Питання не врегульовані цим рішенням, регулюються Податковим кодексом України. 

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

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

Євченко Є.С.) та з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці та сфери послуг (голова комісії Юношев В.О.). 

 

 

 

 Слобожанський селищний голова         Дмитро ДІХТЯР 


