
УКРАЇНА
НОВОБУЗЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 26 червня 2017 р. № 226 21 сесія 7 скликання

Про внесення змін до Положення 
про податок на майно

Розглянувши лист Новобузької РДА від 10.04.17 р. № 465/01-57, протокольні 
доручення наради з міським та сільськими головами від 12.04.2017 р. №2, у зв'язку з 
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 р. №1791-УІ1І, керуючись п. 24, 34, 35 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.206 гл.35 Земельного кодексу 
України, ст. 10, ст. 265, п.269.1. ст.269, п.270.1. ст.270, п.274.1., п.274.2. ст. 274 
Податкового кодексу України, з метою вирівнювання податкового навантаження та 
збільшення надходжень до дохідної частини місцевого бюджету, враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету та фінансів від 
12.05.2017р. . та від 21.06.2017р., міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до п.п.1.4.4.1. п. 1.4.4. розділу 1.4. «Плата за землю» Положення про 
податок на майно і викласти в наступній редакції: «Ставка податку за земельні ділянки, 
які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб встановлюється в розмірі 1 
відсотка від нормативної грошової оцінки із урахуванням коефіцієнту нормативної 
грошової оцінки землі».

2. Внести зміни до п.п. 1.4.4.3. п. 1.4.4. розділу 1.4. «Плата за землю» Положення про 
податок на майно і викласти в наступній редакції: «Ставка податку за земельні ділянки, 
зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів 
громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно-будівельними, дачно- 
будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і 
дачними будинками фізичних осіб, справляється у розмірі 0,03 відсотка від нормативної 
грошової оцінки із урахуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки 
землі»

3. Внести зміни до п.п. 1.3.2.1. п. 1.3.2. розділу 1.3. «Транспортний податок» Положення 
про податок на майно і викласти в наступній редакції: «Об’єктом оподаткування є легкові 
автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та 
середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року».

4. Внести зміни до п.п. 1.4.4.2. п. 1.4.4. розділу 1.4. «Плата за землю» Положення про 
податок на майно і викласти в наступній редакції: «Ставка податку для сільськогос
подарських угідь, які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб встанов
люється у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки із урахуванням коефіцієнту



нормативної грошової оцінки землі, за винятком земельних ділянок, зазначених у 
підпункті 1.4.5.2 пункту 1.4.5 цього Положення».

5. Визнати таким, що втратив чинність рішення міської ради від 26 липня 2016 р. №108 
«Про внесення змін до Положення про податок на майно»

6. Начальнику організаційного відділу міської ради оприлюднити дане рішення в 
засобах масової інформації.

7. Рішення набуває чинності з 01.01.2017 року.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань планування, бюджету та фінансів.

М.О. Лагодієнко

Секретар міської  ради 
Ч У П І Р А  П . в .


