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Рішення
про встановлення місцевих зборів 

на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунк-

том 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пунк-
ту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 
12, статей 266, 267 і 268 пункту 5 розділу XIX “Прикінце-
ві положення” Податкового кодексу України,  сільська 
рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за прова-
дження деяких видів підприємницької діяльності і ту-
ристичний збір згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових 
патентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності здійснюється за ставками, встанов-
леними у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішен-

ня Cитняківської сільської ради від 29.04.2011 р. № 
58 «Про встановлення місцевих зборів» зі змінами з 
31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної 
податкової інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію з питань планування, бю-
джету та фінансів.

Сільський голова         О.О.Романенко.
с.Ситняки
21 липня 2011року
№80-08-VI

Керуючись статтею 143 Конституції Украї-
ни, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 
266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінце-
ві положення» Податкового кодексу України, 
з метою уникнення втрат місцевих бюджетів 
та зміцнення матеріальної, фінансової бази 
місцевого самоврядування, а також сприяння 
соціально-економічному розвитку села, вра-
ховуючи пропозиції та рекомендації державної 
податкової інспекції у Макарівському районі, 
сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Ситняківської 
сільської ради від 29 квітня 2011р. № 58 «Про 
встановлення місцевих зборів». Зміни виклас-
ти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної ді-
яльності з розрахунку на календарний місяць 
(крім провадження торговельної діяльності 
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим 
газом із застосуванням пістолетних паливно-
роздавальних колонок на стаціонарних, ма-
логабаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах) та діяльності з 
надання платних послуг з розрахунку на ка-
лендарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі 
діяльності на території районного центру – 
0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі 
на території інших населених пунктів – 0,1 
розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на 
території районного центру – 0,1 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на 
території інших населених пунктів – 0,08 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року;

- для провадження діяльності з надан-
ня платних побутових послуг за переліком, 
визначеним Кабінетом Міністрів України на 
території районного центру – 0,02 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для провадження діяльності з надання 
платних побутових послуг за переліком, визна-
ченим Кабінетом Міністрів України на території 
інших населених пунктів – 0,01 розміру мінімаль-
ної заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяль-

ності з розрахунку на календарний місяць на-
фтопродуктами, скрапленим  та стиснутим 
газом на стаціонарних, малогабаритних і пе-
ресувних автозаправних станціях, заправних 
пунктах на календарний місяць встановлено 
в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів прода-
жу на території районного центру та вздовж 
траси Київ-Чоп – 0,4 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів прода-
жу на території інших населених пунктів – 0,2 
розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, 
пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Ставки збору» рі-
шення від 29.04.2011р. №58 Ситняківської сіль-
ської ради «Про встановлення місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з питань 
планування, бюджету та фінансів.

Сільський голова         О.О.Романенко.
c. Ситняки
21.07.2011 р.
№ 79-08-VI

Керуючись статтею 143 Консти-
туції України, пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до пункту 8.3 статті 8, 
статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 
статті 12, статті 265 розділу ХІХ «При-
кінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнен-
ня втрат місцевих бюджетів та зміц-
нення матеріальної фінансової бази 
місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічному 
розвитку села, враховуючи пропо-
зиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському 
районі, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння подат-
ку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні 

та юридичні особи, в тому числі не-
резиденти, які є власниками об’єктів 
житлової нерухомості.

Визначення платників податку в 
разі перебування об’єктів житлової 
нерухомості у спільній частковій або 
спільній сумісній власності кількох 
осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній частковій 
власності кількох осіб, платником по-
датку є кожна з цих осіб за належну 
їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб, але не поді-
лений в натурі, платником податку \ 
одна з таких осіб-власників, визна-
чена за їх згодою, якщо інше не вста-
новлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб і поділений між 
ними в натурі, платником податку є 
кожна з цих осіб за належну їй част-
ку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є об’єкт 

житлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, 

які перебувають у власності держави 
або територіальних громад (їх спіль-
ній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, 
які розташовані в зонах відчуження 
та безумовного (обов’язково) відсе-
лення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сі-
мейного типу;

г) садовий або дачний будинок, 
але не більше одного такого об’єкта 
на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, 
які належать багатодітним сім’ям та 
прийомним сім’ям, у яких виховуєть-
ся троє та більше дітей, але не біль-
ше одного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.

1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта жит-

лової нерухомості, що перебуває у 
власності фізичної особи-платника 
податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 
кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 
250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один 
раз на базовий податковий (звітний) 
період і застосування до об’єкта жит-
лової нерухомості, у якій фізична осо-
ба – платник податку зареєстрована 
в установленому законом порядку, 
або за вибором такого платника до 
будь-якого іншого об’єкта житлової 
нерухомості, який перебуває в його 
власності.

1.4. Ставка податку встановлю-
ється в наступних розмірах за 1 кв. 
метр житлової площі об’єкта житло-
вої нерухомості:

1) для квартир, житлова площа 
яких не перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова площа 
яких не перевищує 500 кв. метрів - 1 
відсоток розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа 
яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова площа 
яких перевищує 500 кв. метрів, став-
ка податку становить 2,7 відсотка 
розміру мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) 

період дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем 

розташування об’єкта оподаткуван-
ня і зараховується до відповідного 
бюджету згідно з положеннями Бю-
джетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звіт-

ний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протя-

гом 60 днів з дня вручення податко-
вого повідомлення – рішення;

б) юридичними особами – аван-
совими внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за звітним 
кварталом, які відображають в річній 
податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції 
у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, бюджету та фінан-
сів.

Сільський голова 
О.О.Романенко.
С.Ситняки
21 липня 2011 рік
№81-08-VI

Керуючись статтею 143 Консти-
туції України, пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Украї-
ні», відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 
статті 12, статей 266, 267 і 268, пунк-
ту 5 розділу XIX “Прикінцеві положен-
ня” Податкового кодексу України, 
сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 
2012 рік за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності і ту-

ристичний збір згідно з додатком до 
даного рішення.

2. До отримання в податково-
му органі торгових патентів, у тому 
числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження дея-
ких видів підприємницької діяльності 
здійснюється за ставками, встанов-
леними у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 
01.01.2012 року.

4. Визнати такими, що втратили 
чинність рішення Андріївської сіль-

ської ради від 29.04.2011 р. № 46 
«Про встановлення місцевих зборів» 
зі змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції 
у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на постійну ко-
місію з питань бюджету та фінансів.
Сільський голова       В.Г. Сімороз.

c. Андріївка
25.07.2011 р.
№ 55-08-VI

Керуючись статтею 143 Кон-
ституції України, пунктом 24 части-
ни першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до пункту 8.3 
статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 
268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінце-
ві положення» Податкового кодексу 
України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення 
матеріальної, фінансової бази міс-
цевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічному 
розвитку села, враховуючи пропо-
зиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському 
районі, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Андрі-
ївської сільської ради від 29.05.2011 
р. № 46 «Про встановлення місцевих 
зборів». Зміни викласти в наступній 
редакції:

«3.1. За провадження торговель-
ної діяльності з розрахунку на кален-
дарний місяць (крім провадження 
торговельної діяльності нафтопро-
дуктами, скрапленим та стиснутим 
газом із застосуванням пістолетних 
паливно-роздавальних колонок на 
стаціонарних, малогабаритних і пе-
ресувних автозаправних станціях, 
заправних пунктах) та діяльності з 
надання платних послуг з розрахун-

ку на календарний місяць в слідую-
чих розмірах:

- для впровадження роздрібної 
торгівлі діяльності на території ра-
йонного центру – 0,2 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року;

- для впровадження роздрібної 
торгівлі на території інших населених 
пунктів – 0,1 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної тор-
гівлі на території районного центру 
– 0,1 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгів-
лі на території інших населених пунктів 
– 0,08 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг 
за переліком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України на території район-
ного центру – 0,02 розміру мінімаль-
ної заробітної плати на 1 січня поточ-
ного року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг 
за переліком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України на території інших 
населених пунктів – 0,01 розміру мі-
німальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року.

3.2. За провадження торговель-

ної діяльності з розрахунку на кален-
дарний місяць нафтопродуктами, 
скрапленим  та стиснутим газом на 
стаціонарних, малогабаритних і пе-
ресувних автозаправних станціях, 
заправних пунктах на календарний 
місяць встановлено в слідуючих роз-
мірах:

- при розташуванні таких пунк-
тів продажу на території районного 
центру та вздовж траси Київ-Чоп – 
0,4 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території інших населе-
них пунктів – 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточно-
го року».

2. Визнати такими, що втрати-
ли чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 
статті 3 «Ставки збору» рішення від 
29.04.2011р. №46 Андріївської сіль-
ської ради «Про встановлення міс-
цевих зборів».

3. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції 
у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на постійну ко-
місію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова В.Г. Сімороз.
c. Андріївка
25.07.2011 р.
№ 54-08-VI

Рішення
про внесення змін до рішення Ситняківської сільської ради від 29 квітня 2011року № 58 

«про встановлення місцевих зборів»

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про внесення змін до рішення Андріївської сільської ради від 29.05.2011 р. № 46 

«про встановлення місцевих зборів»

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Консти-
туції України, пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Украї-
ні», відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 
статті 12, статей 266, 267 і 268, пунк-
ту 5 розділу XIX “Прикінцеві положен-
ня” Податкового кодексу України,  
сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 
2012 рік за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності і ту-
ристичний збір згідно з додатком до 

даного рішення.
2. До отримання в податково-

му органі торгових патентів, у тому 
числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження дея-
ких видів підприємницької діяльності 
здійснюється за ставками, встанов-
леними у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 
01.01.2012 року.

4. Визнати такими, що втра-
тили чинність рішення Бишівської 
сільської ради від 10.05.2011 р. 
№ 46 «Про встановлення місце-

вих податків і зборів» зі змінами з 
31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції 
у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та фінан-
сів.

Сільський голова                             
О.О. Мірошкін.

c. Бишів
28.07.2011 р.
№ 75-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
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Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно 
до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 
12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 265 
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» 
Податкового кодексу України, з метою 
уникнення втрат місцевих бюджетів 
та зміцнення матеріальної фінансової 
бази місцевого самоврядування, а та-
кож сприяння соціально-економічному 
розвитку села, враховуючи пропозиції 
та рекомендації державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку 
на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та 

юридичні особи, в тому числі нерези-
денти, які є власниками об’єктів жит-
лової нерухомості.

Визначення платників податку в 
разі перебування об’єктів житлової не-
рухомості у спільній частковій або спіль-
ній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна 
з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб і поділений між 
ними в натурі, платником податку є 
кожна з цих осіб за належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, 

які перебувають у власності держави 
або територіальних громад (їх спільній 
власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, 
які розташовані в зонах відчуження та 
безумовного (обов’язково) відселен-
ня, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімей-
ного типу;

г) садовий або дачний будинок, 
але не більше одного такого об’єкта на 
одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, 
які належать багатодітним сім’ям та 
прийомним сім’ям, у яких виховується 
троє та більше дітей, але не більше од-
ного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта жит-

лової нерухомості, що перебуває у 
власності фізичної особи-платника 
податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 
кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 250 
кв. метрів.

Таке зменшення надається один 
раз на базовий податковий (звітний) 
період і застосування до об’єкта жит-
лової нерухомості, у якій фізична осо-
ба – платник податку зареєстрована 
в установленому законом порядку, 
або за вибором такого платника до 
будь-якого іншого об’єкта житлової 
нерухомості, який перебуває в його 
власності.

1.4. Ставка податку встановлюється 
в наступних розмірах за 1 кв. метр житло-
вої площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких 

не перевищує 240 кв. метрів, та житло-
вих будинків, житлова площа яких не 
перевищує 500 кв. метрів, 1 відсоток 
розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітно-
го (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких переви-
щує 500 кв. метрів, ставка податку ста-
новить 2,7 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) пе-

ріод дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем 

розташування об’єкта оподаткування і 
зараховується до відповідного бюдже-
ту згідно з положеннями Бюджетного 
кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звіт-

ний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 

60 днів з дня вручення податкового по-
відомлення – рішення;

б) юридичними особами – аван-
совими внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за звітним 
кварталом, які відображають в річній 
податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції у 
Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова   В.Г. Сімороз.
c. Андріївка
25.07.2011 р.
№ 56-08-VI

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно 
до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунк-
тів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 
266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення 
втрат місцевих бюджетів та зміцнення 
матеріальної, фінансової бази місце-
вого самоврядування, а також сприян-
ня соціально-економічному розвитку 
села, враховуючи пропозиції та реко-
мендації державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі, сільська 
рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Бишів-
ської сільської ради від 10.05.2011 р. 
№ 46 «Про встановлення місцевих по-
датків і зборів». Зміни викласти в на-
ступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календар-
ний місяць (крім провадження торго-
вельної діяльності нафтопродуктами, 
скрапленим та стиснутим газом із 
застосуванням пістолетних паливно-
роздавальних колонок на стаціонар-
них, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних 
пунктах) та діяльності з надання плат-
них послуг з розрахунку на календар-

ний місяць в слідуючих розмірах:
- для впровадження роздрібної 

торгівлі діяльності на території район-
ного центру – 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного 
року;

- для впровадження роздрібної 
торгівлі на території інших населених 
пунктів – 0,1 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгів-
лі на території районного центру – 0,1 
розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгів-
лі на території інших населених пунктів 
– 0,08 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг за 
переліком, визначеним Кабінетом Мі-
ністрів України на території районно-
го центру – 0,02 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного 
року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг 
за переліком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України на території інших 
населених пунктів – 0,01 розміру мі-
німальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року.

3.2. За провадження торговельної 

діяльності з розрахунку на календар-
ний місяць нафтопродуктами, скра-
пленим  та стиснутим газом на стаці-
онарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних 
пунктах на календарний місяць вста-
новлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території районного цен-
тру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 
розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території інших населених 
пунктів – 0,2 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втрати-
ли чинність пункт 3.1 та пункт 3.2 
статті 3 «Ставки збору» рішення від 
10.05.2011р. №46 Бишівської сільської 
ради «Про встановлення місцевих по-
датків і зборів».

3. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції у 
Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова     О.О.Мірошкін.
c. Бишів
28.07.2011 р.
№ 73-09-VI

Керуючись статтею 143 Кон-
ституції України, пунктом 24 час-
тини першої статті 26 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 
розділу ХІХ «Прикінцеві положен-
ня» Податкового кодексу України, 
з метою уникнення втрат місцевих 
бюджетів та зміцнення матеріаль-
ної фінансової бази місцевого са-
моврядування, а також сприяння 
соціально-економічному розвитку 
села, враховуючи пропозиції та 
рекомендації державної податко-
вої інспекції у Макарівському ра-
йоні, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки 
на 2012 рік в частині справляння 
податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні 

та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками 
об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку 
в разі перебування об’єктів житло-
вої нерухомості у спільній частковій 
або спільній сумісній власності кіль-
кох осіб:

а) якщо об’єкт житлової не-
рухомості перебуває у спільній 
частковій власності кількох осіб, 
платником податку є кожна з цих 
осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової не-
рухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб, 
але не поділений в натурі, плат-
ником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, 
якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової не-
рухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб і 
поділений між ними в натурі, плат-
ником податку є кожна з цих осіб 
за належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є 

об’єкт житлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухо-

мості, які перебувають у власності 
держави або територіальних гро-
мад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової неру-
хомості, які розташовані в зо-
нах відчуження та безумовного 
(обов’язкового) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сі-
мейного типу;

г) садовий або дачний будинок, 
але не більше одного такого об’єкта 
на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухо-
мості, що належать багатодітним 
сім’ям та прийомним сім’ям, у 
яких виховується троє та більше 
дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта 
житлової нерухомості, що пере-
буває у власності фізичної особи-
платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 
кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 
250 кв. метрів.

Таке зменшення надається 
один раз на базовий податковий 
(звітний) період і застосування до 
об’єкта житлової нерухомості, у якій 
фізична особа – платник податку 
зареєстрована в установленому за-
коном порядку, або за вибором та-
кого платника до будь-якого іншого 
об’єкта житлової нерухомості, який 
перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встанов-
люється в наступних розмірах за 
1 кв. метр житлової площі об’єкта 
житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова пло-
ща яких не перевищує 240 кв. 
метрів, та житлових будинків, жит-
лова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розмі-
ру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова пло-
ща яких перевищує 240 кв. метрів, 
та житлових будинків, житлова 
площа яких перевищує 500 кв. 
метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (по-
даткового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) 

період дорівнює календарному 
року.

1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за міс-

цем розташування об’єкта опо-
даткування і зараховується до 
відповідного бюджету згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за 

звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протя-

гом 60 днів з дня вручення подат-
кового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами – 
авансовими внесками щоквар-
талу до 30 числа місяця, що на-
ступає за звітним кварталом, які 
відображають в річній податковій 
декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення наді-
слати до державної податкової ін-
спекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету 
та фінансів.

Сільський голова                             
О.О. Мірошкін.

c. Бишів
28.07.2011 р.
№ 74-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 
статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві поло-
ження” Податкового кодексу України,  сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності і туристичний збір згідно з додатком до 
даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому чис-
лі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановле-
ними у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність рішення Борівської сіль-

ської ради від 29.04.2011 р. № 42 «Про встановлення місцевих зборів» зі 
змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну ко-
місію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова                                               Л.А. Королькова.
c. Борівка
26.07.2011 р.
№ 64-08-VI

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно 
до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 
12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» 
Податкового кодексу України, з метою 
уникнення втрат місцевих бюджетів 
та зміцнення матеріальної фінансової 
бази місцевого самоврядування, а та-
кож сприяння соціально-економічному 
розвитку села, враховуючи пропозиції 
та рекомендації державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку 
на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та 

юридичні особи, в тому числі нерези-
денти, які є власниками об’єктів жит-
лової нерухомості.

Визначення платників податку в 
разі перебування об’єктів житлової 
нерухомості у спільній частковій або 
спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна 
з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб, але не поділений 
в натурі, платником податку \ одна з та-
ких осіб-власників, визначена за їх зго-
дою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб і поділений між 
ними в натурі, платником податку є 
кожна з цих осіб за належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, 

що перебувають у власності держави 
або територіальних громад (їх спільній 
власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, 
які розташовані в зонах відчуження та 
безумовного (обов’язково) відселен-
ня, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімей-
ного типу;

г) садовий або дачний будинок, 
але не більше одного такого об’єкта на 
одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, 
які належать багатодітним сім’ям та 
прийомним сім’ям, у яких виховується 
троє та більше дітей, але не більше од-
ного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта жит-

лової нерухомості, що перебуває у 
власності фізичної особи-платника 
податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 
кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 250 
кв. метрів.

Таке зменшення надається один 
раз на базовий податковий (звітний) 
період і застосування до об’єкта жит-
лової нерухомості, у якій фізична осо-
ба – платник податку зареєстрована в 
установленому законом порядку, або за 
вибором такого платника до будь-якого 
іншого об’єкта житлової нерухомості, 
який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлюєть-
ся в наступних розмірах за 1 кв. метр 
житлової площі об’єкта житлової не-
рухомості:

1) для квартир, житлова площа 

яких не перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова площа 
яких не перевищує 500 кв. метрів, 1 
відсоток розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких переви-
щує 500 кв. метрів, ставка податку ста-
новить 2,7 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) пе-

ріод дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем 

розташування об’єкта оподаткування і 
зараховується до відповідного бюдже-
ту згідно з положеннями Бюджетного 
кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звіт-

ний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 

60 днів з дня вручення податкового по-
відомлення – рішення;

б) юридичними особами – аван-
совими внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за звітним 
кварталом, які відображають в річній 
податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції у 
Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію 
бюджету та фінансів.
Сільський голова Л.А.Королькова.

c. Борівка
26.07.2011 р.
№ 63-08-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 
статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві поло-
ження” Податкового кодексу України,  сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності і туристичний збір згідно з додатком до 
даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому чис-
лі пільгових і короткотермінових, сплата збору за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності здійснюється за ставками, встановле-
ними у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Гружчанської 

сільської ради від 13.05.2011 р. № 38 «Про встановлення місцевих по-
датків та зборів» зі змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну ко-
місію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                             Л.Б. Каран.
c. Грузьке
25.07.2011 р.
№ 57-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про внесення змін до рішення Бишівської сільської ради від 10.05.2011 р. № 46 

«про встановлення місцевих податків і зборів»

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік
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Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 
12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Подат-
кового кодексу України, з метою уникнення 
втрат місцевих бюджетів та зміцнення мате-
ріальної, фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі, 
сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Борівської 
сільської ради від 29.04.2011 р. № 42 «Про 
встановлення місцевих зборів». Зміни ви-
класти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць (крім провадження торговельної 
діяльності нафтопродуктами, скрапле-
ним та стиснутим газом із застосуванням 
пістолетних паливно-роздавальних коло-
нок на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, за-
правних пунктах) та діяльності з надання 
платних послуг з розрахунку на календар-
ний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгів-
лі діяльності на території районного цен-
тру – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі на території інших населених пунктів 
– 0,1 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території районного центру – 0,1 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січ-
ня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території інших населених пунктів – 
0,08 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надан-
ня платних побутових послуг за переліком, 
визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території районного центру – 0,02 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січ-
ня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території інших населених 
пунктів – 0,01 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 

місяць нафтопродуктами, скрапленим  та 
стиснутим газом на стаціонарних, мало-
габаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах на календар-
ний місяць встановлено в слідуючих роз-
мірах:

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території районного центру та 
вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру мі-
німальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території інших населених пунктів 
– 0,2 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чин-
ність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Став-
ки збору» рішення від 29. 04. 2011р. №42 
Борівської сільської ради «Про встанов-
лення місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та фінансів.

Сільський голова Л.А. Королькова.
c. Борівка
26.07.2011 р.
№ 62-08-VI

Рішення
про внесення змін до рішення Борівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 42

 «про встановлення місцевих зборів»

Керуючись статтею 143 Конституції Укра-
їни, пунктом 24 частини першої статті 26 За-
кону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, 
статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, 
статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового кодексу 
України, з метою уникнення втрат місцевих 
бюджетів та зміцнення матеріальної, фінансо-
вої бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічному розвитку 
села, враховуючи пропозиції та рекомендації 
державної податкової інспекції у Макарівсько-
му районі, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Гружчанської 
сільської ради від 13.05.2011 р. № 38 «Про 
встановлення місцевих податків та зборів». 
Зміни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць (крім провадження торговельної 
діяльності нафтопродуктами, скрапле-
ним та стиснутим газом із застосуванням 
пістолетних паливно-роздавальних коло-
нок на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, за-
правних пунктах) та діяльності з надання 
платних послуг з розрахунку на кален-
дарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгів-
лі діяльності на території районного цен-
тру – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі на території інших населених пунктів 
– 0,1 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території районного центру – 0,1 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січ-
ня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території інших населених пунктів – 
0,08 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території районного центру – 
0,02 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території інших населених 
пунктів – 0,01 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної ді-

яльності з розрахунку на календарний мі-
сяць нафтопродуктами, скрапленим  та 
стиснутим газом на стаціонарних, малога-
баритних і пересувних автозаправних стан-
ціях, заправних пунктах на календарний мі-
сяць встановлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів прода-
жу на території районного центру та вздовж 
траси Київ-Чоп – 0,4 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території інших населених пунк-
тів – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чин-
ність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Став-
ки збору» рішення від 13.05. 2011р. №38 
Гружчанської сільської ради «Про вста-
новлення місцевих податків та зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та фінансів.

Сільський голова      Л.Б. Каран.
c. Грузьке
25.07.2011 р.
№ 55-09-VI

Рішення
про внесення змін до рішення Гружчанської сільської ради від 13.05.2011р. № 38 

«про встановлення місцевих податків та зборів»

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 
розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу Украї-
ни, сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження де-
яких видів підприємницької діяльності і туристичний збір згідно 
з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у 
тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється 
за ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Забуян-

ської сільської ради від 07.04.2011 р. № 39 «Про встановлення 
місцевих зборів» зі змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової 
інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку території громади.

В.о. сільського голови                                    т.О. Радченко.
c. Забуяння   
27.07.2011 р.
№ 67-09-VI

Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 
12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пунк-
ту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» 
Податкового кодексу України, з метою 
уникнення втрат місцевих бюджетів та 
зміцнення матеріальної, фінансової бази 
місцевого самоврядування, а також спри-
яння соціально-економічному розвитку 
селища, враховуючи пропозиції та реко-
мендації державної податкової інспекції 
у Макарівському районі, селищна рада 
вирішила:

1. Внести зміни до рішення Кодрян-
ської селищної ради від 29.04.2011 року 
№ 55 «Про встановлення місцевих збо-
рів». Зміни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць (крім провадження торговельної 
діяльності нафтопродуктами, скрапленим 

та стиснутим газом із застосуванням піс-
толетних паливно-роздавальних колонок 
на стаціонарних, малогабаритних і пере-
сувних автозаправних станціях, заправ-
них пунктах) та діяльності з надання плат-
них послуг з розрахунку на календарний 
місяць в слідуючих розмірах::

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі на території селищної ради – 0,1 
розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території селищної ради – 0,08 розмі-
ру мінімальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території  селищної ради  – 
0,01 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць нафтопродуктами, скрапленим  та 

стиснутим газом на стаціонарних, мало-
габаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах на календар-
ний місяць встановлено в слідуючих роз-
мірах:

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території селищної ради  – 0,2 
розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чин-
ність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Став-
ки збору» рішення від 29.04.2011р. № 55 
Кодрянської селищної ради «Про вста-
новлення місцевих  зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань бюджету та фінансів.

Селищний  голова   т.В.Гапоненко.
смт Кодра
25 липня 2011 року
№ 92–07- VІ

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 
268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві по-
ложення» Податкового кодексу України, з 
метою уникнення втрат місцевих бюдже-
тів та зміцнення матеріальної, фінансової 
бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічному роз-
витку села, враховуючи пропозиції та ре-
комендації державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі, сільська рада 
вирішила:

1. Внести зміни до рішення Забуян-
ської сільської ради від 07.04.2011 р. № 
39 «Про встановлення місцевих зборів». 
Зміни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць (крім провадження торговельної 
діяльності нафтопродуктами, скрапле-
ним та стиснутим газом із застосуванням 
пістолетних паливно-роздавальних коло-
нок на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, за-
правних пунктах) та діяльності з надання 
платних послуг з розрахунку на кален-
дарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі діяльності на території районного 
центру – 0,2 розміру мінімальної заробіт-
ної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі на території інших населених пунктів 
– 0,1 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території районного центру – 0,1 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січ-
ня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території інших населених пунктів – 
0,08 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території районного центру – 
0,02 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надан-
ня платних побутових послуг за переліком, 
визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території інших населених пунктів – 
0,01 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць нафтопродуктами, скрапленим  та 

стиснутим газом на стаціонарних, мало-
габаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах на календар-
ний місяць встановлено в слідуючих роз-
мірах:

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території районного центру та 
вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру мі-
німальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території інших населених пунк-
тів – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чин-
ність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Ставки 
збору» рішення від 07.04.2011р. №39 Забу-
янської сільської ради «Про встановлення 
місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку 
території громади.
В.о. сільського голови  т.О. Радченко.

c. Забуяння
27.07.2011 р.
№ 68-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пунк-
ту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України,  селищна рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження де-
яких видів підприємницької діяльності і туристичний збір згідно 
з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у 
тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюється 
за ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення від 

29.04.2011 року № 55 «Про встановлення місцевих зборів» зі 
змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової 
інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Селищний голова                                    т.В.Гапоненко.
смт Кодра
25 липня 2011 року
№ 94 – 07 - VІ

Рішення
про внесення змін до рішення Кодрянської селищної ради від 29 квітня 2011 року № 55 

«про встановлення місцевих зборів»

Рішення
про внесення змін до рішення Забуянської сільської ради від 07.04.2011 р. № 39 

«про встановлення місцевих зборів»

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, 
пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового ко-
дексу України, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та 
зміцнення матеріальної, фінансової бази місцевого самовря-
дування, а також сприяння соціально-економічному розвитку 
села, враховуючи пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі, сільська рада ви-
рішила:

1. Внести зміни до рішення Колонщинської сільської ради 
від 10.05.2011р. № 58 «Про встановлення ставок збору за 
впровадження торговельної діяльності та діяльності з надання 
послуг». Зміни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної діяльності з розрахун-
ку на календарний місяць (крім провадження торговельної ді-
яльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 
із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок 
на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних 
послуг з розрахунку на календарний місяць в слідуючих роз-
мірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі діяльності на те-
риторії районного центру – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на території інших 
населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території районного 
центру – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території інших на-
селених пунктів – 0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території районного центру – 0,02 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території інших населених пунктів – 0,01 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяльності з роз-
рахунку на календарний місяць нафтопродуктами, скра-
пленим  та стиснутим газом на стаціонарних, малогаба-
ритних і пересувних автозаправних станціях, заправних 
пунктах на календарний місяць встановлено в слідуючих 
розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ра-
йонного центру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ін-
ших населених пунктів – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3.1 та пункт 
3.2 статті 3 «Ставки збору» рішення від 10.05.2011р. №58 Ко-
лонщинської сільської ради «Про встановлення ставок збору за 
впровадження торговельної діяльності та діяльності з надання 
послуг».

3. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                   Ю.В. пелешок.
c. Колонщина
26.07.2011 р.
№ 70-07-VI

Рішення
про внесення змін до рішення Колонщинської 

сільської ради від 10.05.2011р. № 58 
«про встановлення ставок збору за впровадження 

торговельної діяльності 
та діяльності з надання послуг»
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Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, з метою 
уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної 
фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння 
соціально-економічному розвитку села, враховуючи пропозиції 
та рекомендації державної податкової інспекції у Макарівсько-
му районі, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 2012 рік в частині справлян-
ня податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому 

числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухо-
мості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів 
житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній 
власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній 
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній су-
місній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником 
податку \ одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власнос-

ті держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах 

відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визна-
чені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного тако-

го об’єкта на одного платника податку;
д) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодіт-

ним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та 
більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що пере-

буває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:
а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз на базовий податко-

вий (звітний) період і застосування до об’єкта житлової неру-
хомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрова-
на в установленому законом порядку, або за вибором такого 
платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, 
який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в наступних розмірах 
за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. 
метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. 
метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календар-

ному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта опо-

даткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з 
положеннями Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачу-

ється:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щоквар-

талу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які 
відображають в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 01.01.2012 року.
3. Копію даного рішення надіслати до державної податко-

вої інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

постійну комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-
економічного та культурного розвитку території громади.
В.о. сільського голови                                  т.О.Радченко.

c. Забуяння
27.07.2011 р.
№ 66-09-VI

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу 
ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної 
податкової інспекції у Макарівському ра-
йоні, cелищна рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 2012 
рік в частині справляння податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, 
які є власниками об’єктів житлової неру-
хомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та при-
йомним сім’ям, у яких виховується троє 
та більше дітей, але не більше одного та-
кого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз на 

базовий податковий (звітний) період і за-
стосування до об’єкта житлової нерухомос-
ті, у якій фізична особа – платник податку 
зареєстрована в установленому законом 
порядку, або за вибором такого платника до 
будь-якого іншого об’єкта житлової нерухо-
мості, який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житло-
вої площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких 
не перевищує 240 кв. метрів, та житлових 

будинків, житлова площа яких не переви-
щує 500 кв. метрів - 1 відсоток розміру мі-
німальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) 
року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розта-

шування об’єкта оподаткування і зарахову-
ється до відповідного бюджету згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансо-
вими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварта-
лом, які відображають в річній податковій 
декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та фінансів.

Селищний голова   т.В.Гапоненко.
смт Кодра
25 липня 2011 року
№ 93 – 07 - VІ

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 

2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції 

України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 8.3 
статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 
статті 12, статей 266, 267 і 268, пункту 5 роз-
ділу XIX “Прикінцеві положення” Податково-
го кодексу України, сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 
рік за провадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності і туристичний збір згідно 
з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі 
торгових патентів, у тому числі пільгових і 
короткотермінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприємницької 
діяльності здійснюється за ставками, вста-
новленими у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 
01.01.2012 року.

4. Визнати такими, що втратили чин-
ність, рішення Колонщинської сільської 
ради від 10.05.2011 р. № 58 «Про встанов-
лення ставок збору за впровадження тор-
говельної діяльності та діяльності з надання 
послуг» зі змінами з 31.12.2011 р..

5. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Мака-
рівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань бюджету та фінансів.

Сільський голова        Ю.В. пелешок.
c. Колонщина
26.07.2011 р.
№ 69-07-VI

Керуючись статтею 143 Кон-
ституції України, пунктом 24 части-
ни першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до пункту 8.3 
статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
та 12.5 статті 12, статті 265 роз-
ділу ХІХ «Прикінцеві положення» 
Податкового кодексу України, з 
метою уникнення втрат місцевих 
бюджетів та зміцнення матеріаль-
ної фінансової бази місцевого са-
моврядування, а також сприяння 
соціально-економічному розвитку 
села, враховуючи пропозиції та ре-
комендації державної податкової 
інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки 
на 2012 рік в частині справляння 
податку на нерухоме майно, відмін-
не від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізич-

ні та юридичні особи, в тому чис-
лі нерезиденти, які є власниками 
об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку 
в разі перебування об’єктів житло-
вої нерухомості у спільній частко-
вій або спільній сумісній власності 
кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової неру-
хомості перебуває у спільній част-
ковій власності кількох осіб, плат-
ником податку є кожна з цих осіб за 

належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухо-

мості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб, але не поді-
лений в натурі, платником податку 
\ одна з таких осіб-власників, ви-
значена за їх згодою, якщо інше не 
встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб і поділений між 
ними в натурі, платником податку є 
кожна з цих осіб за належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є 

об’єкт житлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомос-

ті, які перебувають у власності дер-
жави або територіальних громад (їх 
спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомос-
ті, які розташовані в зонах відчужен-
ня та безумовного (обов’язково) 
відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сі-
мейного типу;

г) садовий або дачний будинок, 
але не більше одного такого об’єкта 
на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомос-
ті, які належать багатодітним сім’ям 
та прийомним сім’ям, у яких вихо-
вується троє та більше дітей, але 
не більше одного такого об’єкта на 
сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта 

житлової нерухомості, що пере-
буває у власності фізичної особи-
платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 
кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 
250 кв. метрів.

Таке зменшення надається 
один раз на базовий податковий 
(звітний) період і застосування до 
об’єкта житлової нерухомості, у 
якій фізична особа – платник подат-
ку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором 
такого платника до будь-якого ін-
шого об’єкта житлової нерухомості, 
який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлю-
ється в наступних розмірах за 1 кв. 
метр житлової площі об’єкта жит-
лової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа 
яких не перевищує 240 кв. метрів, 
та житлових будинків, житлова пло-
ща яких не перевищує 500 кв. ме-
трів - 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (подат-
кового) року;

2) для квартир, житлова площа 
яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова пло-
ща яких перевищує 500 кв. метрів, 

ставка податку становить 2,7 відсо-
тка розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) 

період дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем 

розташування об’єкта оподатку-
вання і зараховується до відповід-
ного бюджету згідно з положення-
ми Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за 

звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протя-

гом 60 днів з дня вручення податко-
вого повідомлення – рішення;

б) юридичними особами – 
авансовими внесками щокварталу 
до 30 числа місяця, що наступає за 
звітним кварталом, які відобража-
ють в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення наді-
слати до державної податкової ін-
спекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійну 
комісію бюджету та фінансів.
Сільський голова   Ю.В. пелешок.

c. Колонщина
26.07.2011 р.
№ 68-07-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
та 12.5 статті 12, статті 265 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового ко-
дексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та 

юридичні особи, в тому числі нерезиден-
ти, які є власниками об’єктів житлової не-
рухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній 
сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та при-
йомним сім’ям, у яких виховується троє 
та більше дітей, але не більше одного та-
кого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житло-

вої нерухомості, що перебуває у влас-
ності фізичної особи-платника податку, 
зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз 

на базовий податковий (звітний) період і 
застосування до об’єкта житлової неру-
хомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором такого 
платника до будь-якого іншого об’єкта 
житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється 
в наступних розмірах за 1 кв. метр житло-
вої площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких 
не перевищує 240 кв. метрів, та житлових 

будинків, житлова площа яких не переви-
щує 500 кв. метрів - 1 відсоток розміру 
мінімальної заробітної плати, встановле-
ної законом на 1 січня звітного (податко-
вого) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких переви-
щує 500 кв. метрів, ставка податку ста-
новить 2,7 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем роз-

ташування об’єкта оподаткування і зара-
ховується до відповідного бюджету згід-
но з положеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансо-
вими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварта-
лом, які відображають в річній податковій 
декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати 
до державної податкової інспекції у Ма-
карівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та фінансів.

Сільський голова          Л.Б. Каран.
c. Грузьке
25.07.2011 р.
№ 56-09-VI
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Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пунк-
ту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України,  сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження де-
яких видів підприємницької діяльності і туристичний збір згідно 
з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у 
тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюєть-
ся за ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Комарів-

ської сільської ради від 29.04.2011 р. № 44 «Про встановлення 
місцевих податків і зборів» зі змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової 
інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну комісію з питань соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                                               Л.М. Сич.
c. Комарівка
28.07.2011 р.
№ 59-08-VI

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 
268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві по-
ложення» Податкового кодексу України, з 
метою уникнення втрат місцевих бюдже-
тів та зміцнення матеріальної, фінансової 
бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічному роз-
витку села, враховуючи пропозиції та ре-
комендації державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі, сільська рада 
вирішила:

1. Внести зміни до рішення Кома-
рівської сільської ради від 29.04.2011 р. 
№ 44 «Про встановлення місцевих подат-
ків і зборів». Зміни викласти в наступній 
редакції:

«3.1. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць (крім провадження торговельної 
діяльності нафтопродуктами, скрапле-
ним та стиснутим газом із застосуванням 
пістолетних паливно-роздавальних коло-
нок на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, за-
правних пунктах) та діяльності з надання 
платних послуг з розрахунку на календар-

ний місяць в слідуючих розмірах:
- для впровадження роздрібної тор-

гівлі діяльності на території районного 
центру – 0,2 розміру мінімальної заробіт-
ної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі на території інших населених пунктів 
– 0,1 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території районного центру – 0,1 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січ-
ня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території інших населених пунктів – 
0,08 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території районного центру – 
0,02 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території інших населених 
пунктів – 0,01 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 

місяць нафтопродуктами, скрапленим  та 
стиснутим газом на стаціонарних, мало-
габаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах на календар-
ний місяць встановлено в слідуючих роз-
мірах:

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території районного центру та 
вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру мі-
німальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території інших населених пунктів 
– 0,2 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили 
чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 
«Ставки збору» рішення від 29.04.2011р. 
№ 44 Комарівської сільської ради «Про 
встановлення місцевих податків і збо-
рів».

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань соціально-економічного розвитку.

Сільський голова Л.М. Сич.
c. Комарівка
28.07.2011 р.
№ 60-08-VI

Рішення
про внесення змін до рішення Комарівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 44 

«про встановлення місцевих податків і зборів»

Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
та 12.5 статті 12, статті 265 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового ко-
дексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та 

юридичні особи, в тому числі нерезиден-
ти, які є власниками об’єктів житлової не-
рухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній 
сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та при-
йомним сім’ям, у яких виховується троє 
та більше дітей, але не більше одного та-
кого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз 

на базовий податковий (звітний) період 
і застосування до об’єкта житлової не-
рухомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором такого 
платника до будь-якого іншого об’єкта 
житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється 
в наступних розмірах за 1 кв. метр житло-
вої площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких 
не перевищує 240 кв. метрів, та житло-

вих будинків, житлова площа яких не 
перевищує 500 кв. метрів, 1 відсоток 
розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звіт-
ного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем роз-

ташування об’єкта оподаткування і зара-
ховується до відповідного бюджету згід-
но з положеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансо-
вими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварта-
лом, які відображають в річній податковій 
декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Мака-
рівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань соціально-економічного розвитку.

Сільський голова          Л.М. Сич.
c. Комарівка
28.07.2011 р.
№ 61-08-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 
12, статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового кодек-
су України, з метою уникнення втрат міс-
цевих бюджетів та зміцнення матеріальної, 
фінансової бази місцевого самоврядування, 
а також сприяння соціально-економічному 
розвитку села, враховуючи пропозиції та 
рекомендації державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі, сільська рада 
вирішила:

1. Внести зміни до рішення Липівської сіль-
ської ради від 29.04.2011р. № 38 «Про вста-
новлення місцевих зборів». Зміни викласти в 
наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної ді-
яльності з розрахунку на календарний мі-
сяць (крім провадження торговельної ді-
яльності нафтопродуктами, скрапленим та 
стиснутим газом із застосуванням пістолет-
них паливно-роздавальних колонок на ста-
ціонарних, малогабаритних і пересувних ав-
тозаправних станціях, заправних пунктах) та 
діяльності з надання платних послуг з роз-
рахунку на календарний місяць в слідуючих 
розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі ді-
яльності на території районного центру – 0,2 
розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на 
території інших населених пунктів – 0,1 розмі-
ру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на те-
риторії районного центру – 0,1 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного 
року;

- для впровадження виїзної торгівлі на те-

риторії інших населених пунктів – 0,08 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточ-
ного року;

- для провадження діяльності з надання 
платних побутових послуг за переліком, ви-
значеним Кабінетом Міністрів України на те-
риторії районного центру – 0,02 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного 
року;

- для провадження діяльності з надання 
платних побутових послуг за переліком, визна-
ченим Кабінетом Міністрів України на території 
інших населених пунктів – 0,01 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного 
року.

3.2. За провадження торговельної діяль-
ності з розрахунку на календарний місяць на-
фтопродуктами, скрапленим  та стиснутим 
газом на стаціонарних, малогабаритних і пе-
ресувних автозаправних станціях, заправних 
пунктах на календарний місяць встановлено в 
слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу 
на території районного центру та вздовж траси 
Київ-Чоп – 0,4 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу 
на території інших населених пунктів – 0,2 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, 
пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Ставки збору» 
рішення від 29.04.2011р. № 38 «Про встанов-
лення місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до дер-
жавної податкової інспекції у Макарівському 
районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на планово-бюджетну комісію.

Сільський голов                О.В. петренко.
c. Липівка
25.07.2011 р.
№ 52-09-VI

Керуючись статтею 143 Конституції Украї-
ни, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 
267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві поло-
ження» Податкового кодексу України, з метою 
уникнення втрат місцевих бюджетів та зміц-
нення матеріальної, фінансової бази місцевого 
самоврядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи про-
позиції та рекомендації державної податкової 
інспекції у Макарівському районі, сільська рада 
вирішила:

1. Внести зміни до рішення Лишнянської 
сільської ради від 10.05.2011 р. № 42 «Про 
встановлення місцевих зборів». Зміни виклас-
ти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної ді-
яльності з розрахунку на календарний місяць 
(крім провадження торговельної діяльності 
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим 
газом із застосуванням пістолетних паливно-
роздавальних колонок на стаціонарних, мало-
габаритних і пересувних автозаправних станці-
ях, заправних пунктах) та діяльності з надання 
платних послуг з розрахунку на календарний 
місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі ді-
яльності на території районного центру – 0,2 
розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на 
території інших населених пунктів – 0,1 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточ-
ного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на те-
риторії районного центру – 0,1 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного 
року;

- для впровадження виїзної торгівлі на те-
риторії інших населених пунктів – 0,08 розміру 

мінімальної заробітної плати на 1 січня поточ-
ного року;

- для провадження діяльності з надання 
платних побутових послуг за переліком, визна-
ченим Кабінетом Міністрів України на території 
районного центру – 0,02 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання плат-
них побутових послуг за переліком, визначеним 
Кабінетом Міністрів України на території інших 
населених пунктів – 0,01 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяль-
ності з розрахунку на календарний місяць на-
фтопродуктами, скрапленим  та стиснутим 
газом на стаціонарних, малогабаритних і пе-
ресувних автозаправних станціях, заправних 
пунктах на календарний місяць встановлено в 
слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу 
на території районного центру та вздовж траси 
Київ-Чоп – 0,4 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу 
на території інших населених пунктів – 0,2 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, 
пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Ставки збору» 
рішення від 10.05.2011р. №42 Лишнянської 
сільської ради «Про встановлення місцевих 
зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до дер-
жавної податкової інспекції у Макарівському 
районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення 
покласти на постійну комісію з питань бюджету 
та фінансів.

Сільський голова                     А.А. шевчук.
c. Лишня
26.07.2011 р.
№ 68-06-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, стат-
ті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, 
пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового ко-
дексу України,  сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності і туристичний збір 
згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, 
у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності здій-
снюється за ставками, встановленими у додатку 1 даного рі-
шення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Липів-

ської сільської ради від 29.04.2011 р. № 38 «Про встановлення 
місцевиз зборів» зі змінами з 31.12.2012 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
планово-бюджетну комісію.

Сільський голова                            О.В. петренко.
c. Липівка
25.07.2011 р.
№ 53-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, стат-
ті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, 
пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового ко-
дексу України, сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності і туристичний збір 
згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у 
тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюєть-
ся за ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Людви-

нівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 37 «Про встанов-
лення місцевих зборів» зі змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
планово-бюджетну комісію.

Сільський голова                                  т.М. Суліма.
c. Людвинівка
27.07.2011 р.
№ 57-10-VI

Рішення
про внесення змін до рішення Лишнянської 

сільської ради від 10.05.2011 р. № 42 
«про встановлення місцевих зборів»

Рішення
про внесення змін до рішення Липівської сільської ради від 29.04.2011р. № 38 

«про встановлення місцевих зборів»
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Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу 
ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському райо-
ні, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 2012 
рік в частині справляння податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, 
які є власниками об’єктів житлової неру-
хомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та прийом-
ним сім’ям, у яких виховується троє та 
більше дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз 

на базовий податковий (звітний) період 
і застосування до об’єкта житлової не-
рухомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором такого 
платника до будь-якого іншого об’єкта 
житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 

перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розта-

шування об’єкта оподаткування і зарахову-
ється до відповідного бюджету згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансо-
вими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварта-
лом, які відображають в річній податковій 
декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на планово-бюджетну 
комісію.

Сільський голова        О.В. петренко.
c. Липівка
25.07.2011 р.
№ 53-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пунк-
ту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України, сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності і туристичний збір 
згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, 
у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності здій-
снюється за ставками, встановленими у додатку 1 даного рі-
шення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Лишнян-

ської сільської ради від 10.05.2011 р. № 42 «Про встановлення 
місцевих зборів» зі змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова                                      А.А. шевчук.
c. Лишня
26.07.2011 р.
№ 69-06-VI

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу 
ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної 
податкової інспекції у Макарівському ра-
йоні, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 2012 
рік в частині справляння податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та 

юридичні особи, в тому числі нерезиден-
ти, які є власниками об’єктів житлової не-
рухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та при-
йомним сім’ям, у яких виховується троє 
та більше дітей, але не більше одного та-
кого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз на 

базовий податковий (звітний) період і за-
стосування до об’єкта житлової нерухомос-
ті, у якій фізична особа – платник податку 
зареєстрована в установленому законом 
порядку, або за вибором такого платника до 
будь-якого іншого об’єкта житлової нерухо-
мості, який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється 
в наступних розмірах за 1 кв. метр житло-
вої площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-

динків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем роз-

ташування об’єкта оподаткування і зара-
ховується до відповідного бюджету згід-
но з положеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансо-
вими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварта-
лом, які відображають в річній податковій 
декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Мака-
рівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та фінансів.

Сільський голова         А.А. шевчук.
c. Лишня
26.07.2011 р.
№ 70-06-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 

2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції Укра-

їни, пунктом 24 частини першої статті 26 За-
кону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, 
статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, 
статей 266, 267 і 268, пункту 5 розділу XIX 
“Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України,  сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за 
провадження деяких видів підприємницької 
діяльності і туристичний збір згідно з додат-
ком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі 
торгових патентів, у тому числі пільгових і ко-
роткотермінових, сплата збору за проваджен-
ня деяких видів підприємницької діяльності 
здійснюється за ставками, встановленими у 
додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 
року.

4. Визнати такими, що втратили чин-
ність, рішення Маковищанської сільської 
ради від 06.05.2011 р. № 30 «Про вста-
новлення місцевих зборів» зі змінами з 
31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішен-
ня покласти на постійну комісію з питань бю-
джету та фінансів

Сільський голова     Л.і. Живага.
c. Маковище
25.07.2011 р.
№ 37-05-VI

Керуючись статтею 143 Консти-
туції України, пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Украї-
ні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, 
статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 
статті 12, статті  265 розділу ХІХ «При-
кінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення 
втрат місцевих бюджетів та зміц-
нення матеріальної фінансової бази 
місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічному 
розвитку села, враховуючи пропо-
зиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському 
районі, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки 
на 2012 рік в частині справляння 
податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізич-

ні та юридичні особи, в тому чис-
лі нерезиденти, які є власниками 
об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку 
в разі перебування об’єктів житло-
вої нерухомості у спільній частко-
вій або спільній сумісній власності 
кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової неру-
хомості перебуває у спільній част-
ковій власності кількох осіб, плат-
ником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб, але не поді-
лений в натурі, платником податку 
\ одна з таких осіб-власників, ви-
значена за їх згодою, якщо інше не 
встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб і поділений 
між ними в натурі, платником по-
датку є кожна з цих осіб за належну 
їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є 

об’єкт житлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомос-

ті, які перебувають у власності дер-
жави або територіальних громад 
(їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомос-
ті, які розташовані в зонах відчужен-
ня та безумовного (обов’язково) 
відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сі-
мейного типу;

г) садовий або дачний будинок, 
але не більше одного такого об’єкта 
на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухо-
мості, які належать багатодітним 
сім’ям та прийомним сім’ям, у 
яких виховується троє та більше 
дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта 

житлової нерухомості, що пере-
буває у власності фізичної особи-
платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 
кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 
250 кв. метрів.

Таке зменшення надається 
один раз на базовий податковий 
(звітний) період і застосування до 
об’єкта житлової нерухомості, у якій 
фізична особа – платник податку 
зареєстрована в установленому за-
коном порядку, або за вибором та-
кого платника до будь-якого іншого 
об’єкта житлової нерухомості, який 
перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлю-
ється в наступних розмірах за 1 кв. 
метр житлової площі об’єкта житло-
вої нерухомості:

1) для квартир, житлова площа 
яких не перевищує 240 кв. метрів, 
та житлових будинків, житлова пло-
ща яких не перевищує 500 кв. ме-
трів, 1 відсоток розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня звітного (податко-
вого) року;

2) для квартир, житлова площа 
яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова пло-
ща яких перевищує 500 кв. метрів, 

ставка податку становить 2,7 відсо-
тка розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) 

період дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем 

розташування об’єкта оподатку-
вання і зараховується до відповід-
ного бюджету згідно з положення-
ми Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за 

звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протя-

гом 60 днів з дня вручення подат-
кового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами – 
авансовими внесками щокварталу 
до 30 числа місяця, що наступає за 
звітним кварталом, які відобража-
ють в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення наді-
слати до державної податкової ін-
спекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на постійну комі-
сію з питань бюджету та фінансів

Сільський голова   Л.і. Живага.
c. Маковище
25.07.2011 р.
№ 36-05-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пунк-
ту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України,  сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності і туристичний збір 
згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у 
тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюєть-
ся за ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення 

Мар’янівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 45 «Про 
затвердження положень про місцеві податки і збори на те-
риторії Мар’янівської сільської ради на 2011 р.» зі змінами з 
31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічної і регу-
ляторної політики.

Сільський голова                                    н.М. Савенок.
c. Ма’рянівка 
27.07.2011 р.
№ 75-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 
10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 267 і 268, пунк-
ту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України,  сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за провадження 
деяких видів підприємницької діяльності і туристичний збір 
згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, 
у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності здій-
снюється за ставками, встановленими у додатку 1 даного рі-
шення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Моти-

жинської сільської ради від 05.04.2011 р. № 43 «Про встанов-
лення місцевих зборів» зі змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію з питань фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку.

Сільський голова                                     О.п. Сухенко.
c. Мотижин
21.07.2011 р.
№ 69-08-VI
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Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 
12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Подат-
кового кодексу України, з метою уникнення 
втрат місцевих бюджетів та зміцнення мате-
ріальної, фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі, 
сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Людвинів-
ської сільської ради від 29.04.2011 р. № 
37 «Про встановлення місцевих зборів». 
Зміни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць (крім провадження торговельної 
діяльності нафтопродуктами, скрапле-
ним та стиснутим газом із застосуванням 
пістолетних паливно-роздавальних ко-
лонок на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, за-
правних пунктах) та діяльності з надання 
платних послуг з розрахунку на кален-
дарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі діяльності на території районного 
центру – 0,2 розміру мінімальної заробіт-
ної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі на території інших населених пунктів 
– 0,1 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території районного центру – 0,1 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території інших населених пунктів – 
0,08 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території районного центру – 
0,02 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території інших населених 
пунктів – 0,01 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 

місяць нафтопродуктами, скрапленим  
та стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автоза-
правних станціях, заправних пунктах на 
календарний місяць встановлено в слі-
дуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території районного центру 
та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року;

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території інших населених пунктів 
– 0,2 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили 
чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 
«Ставки збору» рішення від 29.04.2011р. 
№37 Людвинівської сільської ради «Про 
встановлення місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати 
до державної податкової інспекції у Ма-
карівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на планово-бюджетну 
комісію.

Сільський голова         т.М. Суліма.
c. Людвинівка
27.07.2011 р.
№ 58-10-VI

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу 
ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському райо-
ні, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 2012 
рік в частині справляння податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 
власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній 
сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна 
з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в нату-
рі, платником податку є кожна з цих осіб 
за належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які пе-

ребувають у власності держави або терито-
ріальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та при-
йомним сім’ям, у яких виховується троє 
та більше дітей, але не більше одного та-
кого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житло-

вої нерухомості, що перебуває у влас-
ності фізичної особи-платника податку, 
зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз на 

базовий податковий (звітний) період і засто-
сування до об’єкта житлової нерухомості, у 
якій фізична особа – платник податку заре-
єстрована в установленому законом поряд-
ку, або за вибором такого платника до будь-
якого іншого об’єкта житлової нерухомості, 
який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-

динків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких переви-
щує 500 кв. метрів, ставка податку ста-
новить 2,7 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем роз-

ташування об’єкта оподаткування і зара-
ховується до відповідного бюджету згід-
но з положеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансовими 
внесками щокварталу до 30 числа місяця, 
що наступає за звітним кварталом, які відо-
бражають в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати 
до державної податкової інспекції у Ма-
карівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на планово-бюджетну 
комісію.

Сільський голова         т.М. Суліма.
c. Людвинівка
27.07.2011 р.
№ 56-10-VI

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 
268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві по-
ложення» Податкового кодексу України, 
з метою уникнення втрат місцевих бю-
джетів та зміцнення матеріальної, фінан-
сової бази місцевого самоврядування, а 
також сприяння соціально-економічному 
розвитку села, враховуючи пропозиції та 
рекомендації державної податкової ін-
спекції у Макарівському районі, сільська 
рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Ма-
ковищанської сільської ради від 
06.05.2011 р. № 30«Про встановлення 
місцевих зборів». Зміни викласти в на-
ступній редакції:

«3.1. За провадження торговель-
ної діяльності з розрахунку на кален-
дарний місяць (крім провадження 
торговельної діяльності нафтопродук-
тами, скрапленим та стиснутим газом 
із застосуванням пістолетних паливно-
роздавальних колонок на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автоза-
правних станціях, заправних пунктах) 
та діяльності з надання платних послуг 
з розрахунку на календарний місяць в 
слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної 
торгівлі діяльності на території район-
ного центру – 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного 
року;

- для впровадження роздрібної 
торгівлі на території інших населених 
пунктів – 0,1 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгів-
лі на території районного центру – 0,1 
розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгів-
лі на території інших населених пунктів 

– 0,08 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг за 
переліком, визначеним Кабінетом Мі-
ністрів України на території районного 
центру – 0,02 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг 
за переліком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України на території інших 
населених пунктів – 0,01 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року.

3.2. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календар-
ний місяць нафтопродуктами, скра-
пленим  та стиснутим газом на стаці-
онарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних 
пунктах на календарний місяць вста-
новлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території районного цен-
тру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 
розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території інших населе-
них пунктів – 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного 
року».

2. Визнати такими, що втратили 
чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 
«Ставки збору» рішення від 06.05.2011р. 
№30 Маковищанської сільської ради 
«Про встановлення місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції у 
Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію 
з питань бюджету та фінансів

Сільський голова   Л.і. Живага.
c. Маковище
25.07.2011 р.
№ 38-05-VI

Рішення
про внесення змін до рішення Людвинівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 37 

«про встановлення місцевих зборів»

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 
Конституції України, пунктом 
24 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 
12.5 статті 12, статей 266, 267 і 
268, пункту 5 розділу XIX “При-
кінцеві положення” Податко-
вого кодексу України, сільська 
рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори 
на 2012 рік за провадження дея-
ких видів підприємницької діяль-
ності і туристичний збір згідно з 
додатком до даного рішення.

2. До отримання в податко-
вому органі торгових патентів, 
у тому числі пільгових і коротко-
термінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприєм-
ницької діяльності здійснюється 

за ставками, встановленими у 
додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в 
дію з 01.01.2012 року.

4. Визнати такими, що 
втратили чинність, рішення Ні-
жиловицької сільської ради від 
06.05.2011 р. № 26 «Про вста-
новлення місцевих зборів» зі 
змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення 
надіслати до державної подат-
кової інспекції у Макарівському 
районі.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну комісію з питань бю-
джету та фінансів.

Сільський голова                          
н.В. Григорович.

c. Ніжиловичі
28.07.2011 р.
№ 37-07-VI

Керуючись статтею 143 
Конституції України, пунктом 
24 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 
12.5 статті 12, статей 266, 267 і 
268, пункту 5 розділу XIX “При-
кінцеві положення” Податко-
вого кодексу України, сільська 
рада вирішила:

1. Встановити місцеві збо-
ри на 2012 рік за провадження 
деяких видів підприємницької 
діяльності і туристичний збір 
згідно з додатком до даного 
рішення.

2. До отримання в податко-
вому органі торгових патентів, 
у тому числі пільгових і коротко-
термінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприєм-

ницької діяльності здійснюється 
за ставками, встановленими у 
додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в 
дію з 01.01.2012 року.

4. Визнати такими, що 
втратили чинність, рішення: 
№48 від 10.05.2011р.

5. Копію даного рішення 
надіслати до державної подат-
кової інспекції у Макарівському 
районі.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну комісію з питань зе-
мельних відносин, соціально-
економічного і культурного 
розвитку села.

Сільський голова                                  
Л.В.Бабенко.

с.Небелиця
26.07.2011р.
№62 -07-VІ 

Рішення
про внесення змін до рішення Маковищанської 

сільської ради від 06.05.2011 р. № 30
«про встановлення місцевих зборів»

Керуючись статтею 143 Кон-
ституції України, пунктом 24 части-
ни першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до пункту 8.3 
статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 
розділу ХІХ «Прикінцеві положен-
ня» Податкового кодексу України, 
з метою уникнення втрат місцевих 
бюджетів та зміцнення матеріаль-
ної фінансової бази місцевого са-
моврядування, а також сприяння 
соціально-економічному розвитку 
села, враховуючи пропозиції та ре-
комендації державної податкової 
інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки 
на 2012 рік в частині справляння 
податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізич-

ні та юридичні особи, в тому чис-
лі нерезиденти, які є власниками 
об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку 
в разі перебування об’єктів житло-
вої нерухомості у спільній частко-
вій або спільній сумісній власності 
кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової неру-
хомості перебуває у спільній част-
ковій власності кількох осіб, плат-
ником податку є кожна з цих осіб 
за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової неру-
хомості перебуває у спільній суміс-
ній власності кількох осіб, але не 
поділений в натурі, платником по-
датку \ одна з таких осіб-власників, 
визначена за їх згодою, якщо інше 
не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової не-
рухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб і по-
ділений між ними в натурі, платни-
ком податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є 

об’єкт житлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухо-

мості, які перебувають у власності 
держави або територіальних гро-
мад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомос-
ті, які розташовані в зонах відчужен-
ня та безумовного (обов’язково) 
відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сі-
мейного типу;

г) садовий або дачний будинок, 
але не більше одного такого об’єкта 
на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухо-
мості, які належать багатодітним 
сім’ям та прийомним сім’ям, у 
яких виховується троє та більше 
дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта 

житлової нерухомості, що пере-
буває у власності фізичної особи-
платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 
кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 
250 кв. метрів.

Таке зменшення надається 
один раз на базовий податковий 
(звітний) період і застосування до 
об’єкта житлової нерухомості, у 
якій фізична особа – платник по-
датку зареєстрована в установ-
леному законом порядку, або за 
вибором такого платника до будь-
якого іншого об’єкта житлової не-
рухомості, який перебуває в його 
власності.

1.4. Ставка податку встанов-
люється в наступних розмірах за 
1 кв. метр житлової площі об’єкта 
житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа 
яких не перевищує 240 кв. метрів, 

та житлових будинків, житлова пло-
ща яких не перевищує 500 кв. ме-
трів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (подат-
кового) року;

2) для квартир, житлова площа 
яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова пло-
ща яких перевищує 500 кв. метрів, 
ставка податку становить 2,7 відсо-
тка розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) 

період дорівнює календарному 
року.

1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за міс-

цем розташування об’єкта опо-
даткування і зараховується до 
відповідного бюджету згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за 

звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протя-

гом 60 днів з дня вручення подат-
кового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами – 
авансовими внесками щокварталу 
до 30 числа місяця, що наступає за 
звітним кварталом, які відобража-
ють в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення наді-
слати до державної податкової ін-
спекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, фінан-
сів, економічної і регуляторної по-
літики.
Сільський голова  н.М. Савенок.

c. Ма’рянівка 
27.07.2011 р.
№ 77-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 
Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно 
до пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, 
статей 266, 267 і 268, пункту 5 
розділу XIX “Прикінцеві положен-
ня” Податкового кодексу Украї-
ни, сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збо-
ри на 2012 рік за провадження 
деяких видів підприємницької 
діяльності і туристичний збір 
згідно з додатком до даного рі-
шення.

2. До отримання в податко-
вому органі торгових патентів, 
у тому числі пільгових і корот-
котермінових, сплата збору за 
провадження деяких видів під-
приємницької діяльності здій-

снюється за ставками, вста-
новленими у додатку 1 даного 
рішення.

3. Ввести дане рішення в 
дію з 01.01.2012 року.

4. Визнати такими, що 
втратили чинність, рішення Но-
восілківської сільської ради від 
04.05.2011 р. № 60 «Про вста-
новлення місцевих зборів» зі 
змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення 
надіслати до державної подат-
кової інспекції у Макарівському 
районі.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
планово-бюджетну комісію.

Сільський голова                               
О.М. Кияниця.

c. Новосілки
25.07.2011 р.
№ 84-08-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
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Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно 
до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунк-
тів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 
266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення 
втрат місцевих бюджетів та зміцнення 
матеріальної, фінансової бази місце-
вого самоврядування, а також сприян-
ня соціально-економічному розвитку 
села, враховуючи пропозиції та реко-
мендації державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі, сільська 
рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Моти-
жинської сільської ради від 05.04.2011 
р. № 43 «Про встановлення місцевих 
зборів». Зміни викласти в наступній 
редакції:

«3.1. За провадження торговель-
ної діяльності з розрахунку на кален-
дарний місяць (крім провадження 
торговельної діяльності нафтопродук-
тами, скрапленим та стиснутим газом 
із застосуванням пістолетних паливно-
роздавальних колонок на стаціонар-
них, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних 
пунктах) та діяльності з надання плат-
них послуг з розрахунку на календар-

ний місяць в слідуючих розмірах:
- для впровадження роздрібної тор-

гівлі діяльності на території районного 
центру – 0,2 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної 
торгівлі на території інших населених 
пунктів – 0,1 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгів-
лі на території районного центру – 0,1 
розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгів-
лі на території інших населених пунктів 
– 0,08 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг за 
переліком, визначеним Кабінетом Мі-
ністрів України на території районно-
го центру – 0,02 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного 
року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг 
за переліком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України на території інших 
населених пунктів – 0,01 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року.

3.2. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календар-

ний місяць нафтопродуктами, скра-
пленим  та стиснутим газом на стаці-
онарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних 
пунктах на календарний місяць вста-
новлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території районного цен-
тру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території інших населе-
них пунктів – 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного 
року».

2. Визнати такими, що втрати-
ли чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 
статті 3 «Ставки збору» рішення від 
05.04.2011р. №43 Мотижинської сіль-
ської ради «Про встановлення місце-
вих зборів».

3. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції у 
Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку.

Сільський голова  О.п. Сухенко.
c. Мотижин
21.07.2011 р.
№ 68-08-VI

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно 
до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 
12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» 
Податкового кодексу України, з метою 
уникнення втрат місцевих бюджетів 
та зміцнення матеріальної фінансової 
бази місцевого самоврядування, а та-
кож сприяння соціально-економічному 
розвитку села, враховуючи пропозиції 
та рекомендації державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку 
на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та 

юридичні особи, в тому числі нерези-
денти, які є власниками об’єктів житло-
вої нерухомості.

Визначення платників податку в 
разі перебування об’єктів житлової 
нерухомості у спільній частковій або 
спільній сумісній власності кількох 
осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній частковій 
власності кількох осіб, платником по-
датку є кожна з цих осіб за належну їй 
частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомос-
ті перебуває у спільній сумісній влас-
ності кількох осіб і поділений між ними 
в натурі, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є об’єкт 

житлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, 

які перебувають у власності держави 
або територіальних громад (їх спільній 
власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, 
які розташовані в зонах відчуження та 
безумовного (обов’язково) відселен-
ня, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімей-
ного типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на од-
ного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, 
які належать багатодітним сім’ям та 
прийомним сім’ям, у яких виховується 
троє та більше дітей, але не більше од-
ного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житло-

вої нерухомості, що перебуває у влас-
ності фізичної особи-платника податку, 
зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 

кв. метрів.
Таке зменшення надається один 

раз на базовий податковий (звітний) 
період і застосування до об’єкта жит-
лової нерухомості, у якій фізична осо-
ба – платник податку зареєстрована в 
установленому законом порядку, або за 
вибором такого платника до будь-якого 
іншого об’єкта житлової нерухомості, 
який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлюєть-
ся в наступних розмірах за 1 кв. метр 
житлової площі об’єкта житлової неру-
хомості:

1) для квартир, житлова площа яких 
не перевищує 240 кв. метрів, та житло-

вих будинків, житлова площа яких не 
перевищує 500 кв. метрів, 1 відсоток 
розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звіт-
ного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа 
яких перевищує 240 кв. метрів, та жит-
лових будинків, житлова площа яких 
перевищує 500 кв. метрів, ставка по-
датку становить 2,7 відсотка розміру 
мінімальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 1 січня звітного (по-
даткового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) пері-

од дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем 

розташування об’єкта оподаткування і 
зараховується до відповідного бюдже-
ту згідно з положеннями Бюджетного 
кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 

60 днів з дня вручення податкового по-
відомлення – рішення;

б) юридичними особами – аван-
совими внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за звітним 
кварталом, які відображають в річній 
податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції у 
Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку.

Сільський голова   О.п. Сухенко.
c. Мотижин
21.07.2011 р.
№ 70-08-VI

Керуючись статтею 143 Кон-
ституції України, пунктом 24 части-
ни першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до пункту 8.3 
статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 
268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінце-
ві положення» Податкового кодексу 
України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення ма-
теріальної, фінансової бази місцево-
го самоврядування, а також сприян-
ня соціально-економічному розвитку 
села, враховуючи пропозиції та ре-
комендації державної податкової ін-
спекції у Макарівському районі, сіль-
ська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Ніжило-
вицької сільської ради від 06.05.2011 
р. № 26 «Про встановлення місцевих 
зборів». Зміни викласти в наступній 
редакції:

«3.1. За провадження торговель-
ної діяльності з розрахунку на кален-
дарний місяць (крім провадження 
торговельної діяльності нафтопро-
дуктами, скрапленим та стиснутим 
газом із застосуванням пістолетних 
паливно-роздавальних колонок на 
стаціонарних, малогабаритних і пе-
ресувних автозаправних станціях, 
заправних пунктах) та діяльності з 
надання платних послуг з розрахунку 
на календарний місяць в слідуючих 
розмірах:

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі діяльності на території районного 
центру – 0,2 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної 
торгівлі на території інших населених 
пунктів – 0,1 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного 
року;

- для впровадження виїзної торгів-
лі на території районного центру – 0,1 
розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгів-

лі на території інших населених пунктів 
– 0,08 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг за 
переліком, визначеним Кабінетом Мі-
ністрів України на території районного 
центру – 0,02 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з 
надання платних побутових послуг 
за переліком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України на території інших 
населених пунктів – 0,01 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року.

3.2. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць нафтопродуктами, скрапленим  
та стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автоза-
правних станціях, заправних пунктах 
на календарний місяць встановлено в 
слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території районного центру 
та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня 
поточного року;

- при розташуванні таких пунктів 
продажу на території інших населе-
них пунктів – 0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного 
року».

2. Визнати такими, що втрати-
ли чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 
статті 3 «Ставки збору» рішення від 
06.05.2011р. №26 Ніжиловицької сіль-
ської ради «Про встановлення місце-
вих зборів».

3. Копію даного рішення надісла-
ти до державної податкової інспекції у 
Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та фінансів.
Сільський голова  н.В. Григорович.

c. Ніжиловичі
28.07.2011 р.
№ 38-07-VI

Керуючись статтею 143 Кон-
ституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно 
до пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 
12, статті 265 розділу ХІХ «Прикін-
цеві положення» Податкового ко-
дексу України, з метою уникнення 
втрат місцевих бюджетів та зміц-
нення матеріальної фінансової 
бази місцевого самоврядуван-
ня, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, 
враховуючи пропозиції та реко-
мендації державної податкової 
інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки 
на 2012 рік в частині справляння 
податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні 

та юридичні особи, в тому чис-
лі нерезиденти, які є власниками 
об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку 
в разі перебування об’єктів житло-
вої нерухомості у спільній частко-
вій або спільній сумісній власності 
кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової не-
рухомості перебуває у спільній 
частковій власності кількох осіб, 
платником податку є кожна з цих 
осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової неру-
хомості перебуває у спільній суміс-
ній власності кількох осіб, але не 
поділений в натурі, платником по-
датку \ одна з таких осіб-власників, 
визначена за їх згодою, якщо інше 
не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової не-
рухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб і по-
ділений між ними в натурі, платни-
ком податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є 

об’єкт житлової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухо-

мості, які перебувають у власності 
держави або територіальних гро-
мад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової неру-
хомості, які розташовані в зо-
нах відчуження та безумовного 
(обов’язково) відселення, визна-
чені законом;

в) будівлі дитячих будинків сі-
мейного типу;

г) садовий або дачний будинок, 
але не більше одного такого об’єкта 
на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухо-
мості, які належать багатодітним 
сім’ям та прийомним сім’ям, у 
яких виховується троє та більше 
дітей, але не більше одного та-
кого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта 

житлової нерухомості, що пере-
буває у власності фізичної особи-
платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 
кв.метрів;

б) для житлового будинку – на 
250 кв. метрів.

Таке зменшення надається 
один раз на базовий податковий 
(звітний) період і застосування до 
об’єкта житлової нерухомості, у 
якій фізична особа – платник по-
датку зареєстрована в установ-
леному законом порядку, або за 
вибором такого платника до будь-
якого іншого об’єкта житлової не-
рухомості, який перебуває в його 
власності.

1.4. Ставка податку встанов-
люється в наступних розмірах за 
1 кв. метр житлової площі об’єкта 
житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова пло-
ща яких не перевищує 240 кв. 

метрів, та житлових будинків, 
житлова площа яких не переви-
щує 500 кв. метрів, 1 відсоток 
розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 
1 січня звітного (податкового) 
року;

2) для квартир, житлова площа 
яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова пло-
ща яких перевищує 500 кв. метрів, 
ставка податку становить 2,7 від-
сотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) 
року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) 

період дорівнює календарному 
року.

1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем 

розташування об’єкта оподатку-
вання і зараховується до відповід-
ного бюджету згідно з положення-
ми Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за 

звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протя-

гом 60 днів з дня вручення подат-
кового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами – 
авансовими внесками щокварталу 
до 30 числа місяця, що наступає за 
звітним кварталом, які відобража-
ють в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення наді-
слати до державної податкової ін-
спекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та фінан-
сів.
Сільський голова  н.В. Григо-

рович.
c. Ніжиловичі
28.07.2011 р.
№ 36-07-VI

Рішення
про внесення змін до рішення Мотижинської сільської ради від 05.04.2011 р. № 43 

«про встановлення місцевих зборів»

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про внесення змін до рішення ніжиловицької сільської ради від 

06.05.2011 р. № 26  «про встановлення місцевих зборів»

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про внесення змін до рішення Мар’янівської 
сільської ради від 29.04.2011 р. № 45 «про 

затвердження положень про місцеві податки і збори на тери-
торії Мар’янівської сільської ради на 2011 р.»

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 
статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві поло-
ження» Податкового кодексу України, з метою уникнення втрат місцевих 
бюджетів та зміцнення матеріальної, фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку села, 
враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової інспекції 
у Макарівському районі, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Мар’янівської сільської ради від 
29.04.2011 р. № 45 «Про затвердження положень про місцеві податки 
і збори на території Мар’янівської сільської ради на 2011 р.». Зміни ви-
класти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної діяльності з розрахунку на ка-
лендарний місяць (крім провадження торговельної діяльності нафтопро-
дуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних 
паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пере-
сувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання 
платних послуг з розрахунку на календарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі діяльності на території ра-
йонного центру – 0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на території інших населених 
пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території районного центру – 
0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території інших населених пунк-
тів – 0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових послуг за пе-
реліком, визначеним Кабінетом Міністрів України на території районного цен-
тру – 0,02 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових послуг 
за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України на території ін-
ших населених пунктів – 0,01 розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяльності з розрахунку на кален-
дарний місяць нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на ста-
ціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправ-
них пунктах на календарний місяць встановлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу на території районного 
центру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу на території інших насе-
лених пунктів – 0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 стат-
ті 3 «Ставки збору» рішення від 29.04. 2011р. №45 Мар’янівської сіль-
ської ради «Про затвердження положень про місцеві податки і збори на 
території Мар’янівської сільської ради на 2011 р.».

3. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну ко-
місію з питань бюджету, фінансів, економічної і регуляторної політики.

Сільський голова                                                      н.М. Савенок.
c. Ма’рянівка 
27.07.2011 р.
№ 76-09-VI

Керуючись статтею 143 Кон-
ституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно 
до пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, 
статей 266, 267 і 268, пункту 5 
розділу XIX “Прикінцеві положен-
ня” Податкового кодексу України  
сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори 
на 2012 рік за провадження дея-
ких видів підприємницької діяль-
ності і туристичний збір згідно з 
додатком до даного рішення.

2. До отримання в податково-
му органі торгових патентів, у тому 
числі пільгових і короткотермінових, 
сплата збору за провадження дея-

ких видів підприємницької діяльності 
здійснюється за ставками, встанов-
леними у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію 
з 01.01.2012 року.

4. Визнати такими, що втрати-
ли чинність, рішення Яблунівської 
сільської ради від 10.05.2011 р. 
№ 46 «Про встановлення місце-
вих зборів» зі змінами.

5. Копію даного рішення на-
діслати до державної податкової 
інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
планово-бюджетну комісію.

Сільський голова  К.і. Макій.
c. Яблунівка
25.07.2011 р.
№ 57-10-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік
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Рішення
про внесення змін до рішення небелицької 

сільської ради від 10.05.2011р. № 48 
«про встановлення місцевих зборів»

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу Укра-
їни, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення 
матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядування, а та-
кож сприяння соціально-економічному розвитку села, врахову-
ючи пропозиції та рекомендації державної податкової інспекції 
у Макарівському районі, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Небелицької  сільської ради від 
10.05.2011р. № 48 «Про встановлення місцевих зборів». Зміни 
викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної діяльності з розрахун-
ку на календарний місяць (крім провадження торговельної ді-
яльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із 
застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на 
стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних стан-
ціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг з 
розрахунку на календарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі діяльності на те-
риторії районного центру – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на території інших 
населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території районного 
центру – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території інших на-
селених пунктів – 0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території районного центру – 0,02 розміру мінімальної заро-
бітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території інших населених пунктів – 0,01 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяльності з розрахунку 
на календарний місяць нафтопродуктами, скрапленим  та стис-
нутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних пунктах на календарний мі-
сяць встановлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ра-
йонного центру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу на території інших 
населених пунктів – 0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 
статті 3 «Ставки збору» рішення від 10.05.2011р. №48 Небелицької 
сільської ради «Про встановлення місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до державної податкової 
інспекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію з питань земельних відносин, соціально-
економічного і культурного розвитку села.

Сільський голова                                      Л.В.Бабенко.
с.Небелиця
26.07.2011р.
№60 -07-VІ 

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 
268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві по-
ложення» Податкового кодексу України, з 
метою уникнення втрат місцевих бюдже-
тів та зміцнення матеріальної, фінансової 
бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічному роз-
витку села, враховуючи пропозиції та ре-
комендації державної податкової інспек-
ції у Макарівському районі, сільська рада 
вирішила:

1. Внести зміни до рішення Новосіл-
ківської сільської ради від 04.05.2011 р. 
№ 60«Про встановлення місцевих збо-
рів». Зміни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної 
діяльності з розрахунку на календарний 
місяць (крім провадження торговельної 
діяльності нафтопродуктами, скрапле-
ним та стиснутим газом із застосуван-
ням пістолетних паливно-роздавальних 
колонок на стаціонарних, малогабарит-
них і пересувних автозаправних стан-
ціях, заправних пунктах) та діяльності 
з надання платних послуг з розрахунку 
на календарний місяць в слідуючих роз-

мірах:
- для впровадження роздрібної тор-

гівлі діяльності на території районного 
центру – 0,2 розміру мінімальної заробіт-
ної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі на території інших населених пунктів 
– 0,1 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території районного центру – 0,1 роз-
міру мінімальної заробітної плати на 1 січ-
ня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі 
на території інших населених пунктів – 
0,08 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території районного центру – 
0,02 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з на-
дання платних побутових послуг за 
переліком, визначеним Кабінетом Мі-
ністрів України на території інших насе-
лених пунктів – 0,01 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного 
року.

3.2. За провадження торговельної 

діяльності з розрахунку на календарний 
місяць нафтопродуктами, скрапленим  
та стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автоза-
правних станціях, заправних пунктах на 
календарний місяць встановлено в слі-
дуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території районного центру та 
вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру мі-
німальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території інших населених пунктів 
– 0,2 розміру мінімальної заробітної пла-
ти на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чин-
ність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Став-
ки збору» рішення від 04.05.2011р. №60 
Новосілківської сільської ради «Про вста-
новлення місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на планово-бюджетну 
комісію.

Сільський голова      О.М. Кияниця.
c. Новосілки
25.07.2011 р.
№ 82-08-VI

Рішення
про внесення змін до рішення новосілківської сільської ради від 04.05.2011 р. № 60

«про встановлення місцевих зборів»

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу 
ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському райо-
ні, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, 
які є власниками об’єктів житлової неру-
хомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт жит-
лової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та прийом-
ним сім’ям, у яких виховується троє та 
більше дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз 

на базовий податковий (звітний) період 
і застосування до об’єкта житлової неру-
хомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором такого 
платника до будь-якого іншого об’єкта 
житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких 
не перевищує 240 кв. метрів, та житлових 

будинків, житлова площа яких не переви-
щує 500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мі-
німальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) 
року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем роз-

ташування об’єкта оподаткування і зара-
ховується до відповідного бюджету згід-
но з положеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансови-
ми внесками щокварталу до 30 числа мі-
сяця, що наступає за звітним кварталом, 
які відображають в річній податковій де-
кларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на планово-бюджетну 
комісію.

Сільський голова       О.М. Кияниця.
c. Новосілки
25.07.2011 р.
№ 83-08-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу 
ХІХ «Прикінцеві положення» Податково-
го кодексу України, з метою уникнення 
втрат місцевих бюджетів та зміцнення 
матеріальної фінансової бази місцево-
го самоврядування, а також сприяння 
соціально-економічному розвитку села, 
враховуючи пропозиції та рекомендації 
державної податкової інспекції у Мака-
рівському районі, Небелицька сільська 
рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, 
які є власниками об’єктів житлової неру-
хомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власнос-
ті кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт жит-
лової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та прийом-
ним сім’ям, у яких виховується троє та 
більше дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз 

на базовий податковий (звітний) період 
і застосування до об’єкта житлової не-
рухомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором такого 
платника до будь-якого іншого об’єкта 
житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких 
не перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких не переви-

щує 500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мі-
німальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) 
року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем роз-

ташування об’єкта оподаткування і зара-
ховується до відповідного бюджету згід-
но з положеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансови-
ми внесками щокварталу до 30 числа мі-
сяця, що наступає за звітним кварталом, 
які відображають в річній податковій де-
кларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, соціально-
економічного і культурного розвитку 
села.

Сільський голова         Л.В.Бабенко.
с.Небелиця
26.07.2011р.
№61 -07-VІ 

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пунк-
ту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу 
України, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміц-
нення матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядуван-
ня, а також сприяння соціально-економічному розвитку села, 
враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової 
інспекції у Макарівському районі, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Пашківської сільської ради від 
19.05.2011 р. № 43 «Про встановлення місцевих податків і збо-
рів». Зміни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної діяльності з розрахун-
ку на календарний місяць (крім провадження торговельної ді-
яльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 
із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок 
на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних по-
слуг з розрахунку на календарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі діяльності на терито-
рії районного центру – 0,2 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на території інших 
населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території районного 
центру – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території інших на-
селених пунктів – 0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України на 
території районного центру – 0,02 розміру мінімальної заробіт-
ної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території інших населених пунктів – 0,01 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяльності з розрахун-
ку на календарний місяць нафтопродуктами, скрапленим  та 
стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересув-
них автозаправних станціях, заправних пунктах на календар-
ний місяць встановлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ра-
йонного центру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ін-
ших населених пунктів – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 
статті 3 «Ставки збору» рішення від 19.05.2011р. №43 Пашківської 
сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
планово-бюджетну комісію.

Сільський голова                                                    В.Ю. Каштан.
c. Пашківка
25.07.2011 р.
№ 47-05-VI

Рішення
про внесення змін до рішення пашківської сільської 

ради від 19.05.2011 р. № 43 
«про встановлення місцевих податків і зборів»
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Рішення
про внесення змін до рішення Опачицької 

сільської ради від 10.05.2011 р. № 32
 «про встановлення  ставок збору за проведення 
торгівельної діяльності та діяльності з надання 

платних послуг»
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 

24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 
267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» По-
даткового кодексу України, з метою уникнення втрат місце-
вих бюджетів та зміцнення матеріальної, фінансової бази 
місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи пропозиції та ре-
комендації державної податкової інспекції у Макарівському 
районі, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Опачицької сільської ради 
від 10.05.2011 р. № 32 «Про встановлення ставок збору за 
проведення торгівельної діяльності та діяльності з надання 
платних послуг». Зміни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної діяльності з роз-
рахунку на календарний місяць (крім провадження тор-
говельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та 
стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-
роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та 
діяльності з надання платних послуг з розрахунку на кален-
дарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі діяльності на 
території районного центру – 0,2 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на території ін-
ших населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території ра-
йонного центру – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території інших 
населених пунктів – 0,08 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних по-
бутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міні-
стрів України на території районного центру – 0,02 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побу-
тових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів 
України на території інших населених пунктів – 0,01 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяльності з розра-
хунку на календарний місяць нафтопродуктами, скрапле-
ним  та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних 
і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 
на календарний місяць встановлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу на території 
районного центру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу на території 
інших населених пунктів – 0,2 розміру мінімальної заробіт-
ної плати на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3.1 та 
пункт 3.2 статті 3 «Ставки збору» рішення від 10.05.2011р. 
№32 Опачицької сільської ради «Про встановлення ставок 
збору за проведення торгівельної діяльності та діяльності 
з надання платних послуг».

3. Копію даного рішення надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова                                        К.п. Удовенко.
c. Опачичі
28.07.2011 р.
№ 55-07-VI

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу 
ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної 
податкової інспекції у Макарівському ра-
йоні, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 2012 
рік в частині справляння податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 
власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухомос-
ті у спільній частковій або спільній сумісній 
власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власнос-
ті кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за на-
лежну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є об’єкт жит-

лової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які пе-

ребувають у власності держави або тери-
торіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, визна-
чені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але не 
більше одного такого об’єкта на одного 
платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та при-
йомним сім’ям, у яких виховується троє 
та більше дітей, але не більше одного 
такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової не-

рухомості, що перебуває у власності фізич-
ної особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз на 

базовий податковий (звітний) період і за-
стосування до об’єкта житлової нерухомос-
ті, у якій фізична особа – платник податку 
зареєстрована в установленому законом 
порядку, або за вибором такого платника до 
будь-якого іншого об’єкта житлової нерухо-
мості, який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 

перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких пере-
вищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, 
житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, 
ставка податку становить 2,7 відсотка розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розта-

шування об’єкта оподаткування і зарахову-
ється до відповідного бюджету згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік 

з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансовими 
внесками щокварталу до 30 числа місяця, 
що наступає за звітним кварталом, які відо-
бражають в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань бюджету та фінансів.

Сільський голова        К.п. Удовенко.
c. Опачичі
28.07.2011 р.
№ 57-07-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 
24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 
267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” По-
даткового кодексу України, сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за проваджен-
ня деяких видів підприємницької діяльності і туристичний 
збір згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових па-
тентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата 
збору за провадження деяких видів підприємницької ді-
яльності здійснюється за ставками, встановленими у до-
датку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення 

Пашківської сільської ради від 19.05.2011 р. № 43 «Про 
встановлення місцевих податків і зборів» зі змінами з 
31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на на планово-бюджетну комісію.

Сільський голова                           В.Ю. Каштан.
c. Пашківка
25.07.2011 р.
№ 46-05-VI

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповід-
но до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, ста-
тей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення 
матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприян-
ня соціально-економічному розвитку села, враховуючи пропозиції та реко-
мендації державної податкової інспекції у Макарівському районі, сільська 
рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Рожівської сільської ради від 29.04.2011 
р. № 35 «Про встановлення місцевих податків і зборів». Зміни викласти в 
наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної діяльності з розрахунку на кален-
дарний місяць (крім провадження торговельної діяльності нафтопродукта-
ми, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-
роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних 
послуг з розрахунку на календарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі діяльності на території районного 
центру – 0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на території інших населених 
пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території районного центру – 
0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території інших населених пунк-
тів – 0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів України на території районного центру – 
0,02 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових послуг за пере-
ліком, визначеним Кабінетом Міністрів України на території інших населених 
пунктів – 0,01 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяльності з розрахунку на кален-
дарний місяць нафтопродуктами, скрапленим  та стиснутим газом на ста-
ціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправ-
них пунктах на календарний місяць встановлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу на території районного цен-
тру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу на території інших населених 
пунктів – 0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 
3 «Ставки збору» рішення від 29.04.2011р. №35 Рожівської сільської ради 
«Про встановлення місцевих податків і зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції 
у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комі-
сію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регу-
ляторної політики.

Сільський голова                                                                               М.В. Чапік.
c. Рожів
25.07.2011 р.
№ 53-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 
24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 
267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” По-
даткового кодексу України, сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за прова-
дження деяких видів підприємницької діяльності і турис-
тичний збір згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у 
тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюєть-
ся за ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Чор-

ногородської сільської ради від 10.05.2011 р. № 38 «Про 
встановлення місцевих зборів» зі змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на планово-бюджетну комісію.

Сільський голова                         О.В. Луценко.
c. Чорногородка
22.07.2011 р.
№ 56-06-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 8.3 
статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 
статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Подат-
кового кодексу України, з метою уникнення 
втрат місцевих бюджетів та зміцнення мате-
ріальної, фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі, 
сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Соснівської 
сільської ради від 29.04.2011 р. № 53 «Про 
встановлення місцевих зборів». Зміни ви-
класти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної ді-
яльності з розрахунку на календарний місяць 
(крім провадження торговельної діяльності 
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим 
газом із застосуванням пістолетних паливно-
роздавальних колонок на стаціонарних, ма-
логабаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах) та діяльності з 
надання платних послуг з розрахунку на ка-
лендарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі 
діяльності на території районного центру – 
0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної тор-
гівлі на території інших населених пунктів 
– 0,1 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на 
території районного центру – 0,1 розміру 
мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на 
території інших населених пунктів – 0,08 
розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання 
платних побутових послуг за переліком, визна-
ченим Кабінетом Міністрів України на території 
районного центру – 0,02 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надан-
ня платних побутових послуг за переліком, 
визначеним Кабінетом Міністрів України на 
території інших населених пунктів – 0,01 
розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної ді-
яльності з розрахунку на календарний мі-

сяць нафтопродуктами, скрапленим  та 
стиснутим газом на стаціонарних, малога-
баритних і пересувних автозаправних стан-
ціях, заправних пунктах на календарний мі-
сяць встановлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів прода-
жу на території районного центру та вздовж 
траси Київ-Чоп – 0,4 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів про-
дажу на території інших населених пунктів 
– 0,2 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чин-
ність, пункт 3.1 та пункт 3.2 статті 3 «Ставки 
збору» рішення від 29.04.2011р. №53 Со-
снівської сільської ради «Про встановлення 
місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань соціально-економічного розвитку, бю-
джету та фінансів.

Сільський голова          О.В. Йовенко.
c. Соснівка
22.07.2011 р.
№ 71-08-VI

Рішення
про внесення змін до рішення Соснівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 53 

«про встановлення місцевих зборів»

Рішення
про внесення змін до рішення Рожівської  сільської ради від 

29.04.2011 р. №35 «про встановлення місцевих податків і зборів»

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 
24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 
267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” По-
даткового кодексу України,  сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за проваджен-
ня деяких видів підприємницької діяльності і туристичний 
збір згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у 
тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору за про-
вадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюєть-
ся за ставками, встановленими у додатку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Опа-

чицької сільської ради від 10.05.2011 р. № 32 «Про встанов-
лення ставок збору за проведення торгівельної діяльності ті ді-
яльності з надання платних послуг» зі змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голов                                       К.п. Удовенко.
c. Опачичі
28.07.2011 р.
№ 56-07-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 
24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 266, 
267 і 268, пункту 5 розділу XIX “Прикінцеві положення” По-
даткового кодексу України,  сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори на 2012 рік за проваджен-
ня деяких видів підприємницької діяльності і туристичний 
збір згідно з додатком до даного рішення.

2. До отримання в податковому органі торгових па-
тентів, у тому числі пільгових і короткотермінових, сплата 
збору за провадження деяких видів підприємницької ді-
яльності здійснюється за ставками, встановленими у до-
датку 1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Ро-

жівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 35 «Про вста-
новлення місцевих податків та зборів» зі змінами.

5. Копію даного рішення надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійну комісію з питань соціально-економічного роз-
витку, бюджету, фінансів та регуляторної політики.

Сільський голова                                  М.В. Чапік.
c. Рожів
25.07.2011 р.
№ 52-09-VI
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Рішення
про внесення змін до рішення Чорногородської 

сільської ради від 10.05.2011 р. № 38 
«про встановлення місцевих зборів»

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пунк-
ту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу 
України, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміц-
нення матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядуван-
ня, а також сприяння соціально-економічному розвитку села, 
враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової 
інспекції у Макарівському районі, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Чорногородської сільської ради 
від 10.05.2011 р. № 38 «Про встановлення місцевих зборів». 
Зміни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної діяльності з розрахун-
ку на календарний місяць (крім провадження торговельної ді-
яльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 
із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок 
на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 
станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних 
послуг з розрахунку на календарний місяць в слідуючих роз-
мірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі діяльності на те-
риторії районного центру – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на території інших 
населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території районного 
центру – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території інших на-
селених пунктів – 0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території районного центру – 0,02 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території інших населених пунктів – 0,01 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяльності з розрахун-
ку на календарний місяць нафтопродуктами, скрапленим  та 
стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересув-
них автозаправних станціях, заправних пунктах на календар-
ний місяць встановлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ра-
йонного центру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ін-
ших населених пунктів – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3.1 та пункт 
3.2 статті 3 «Ставки збору» рішення від 10.05.2011р. №38 Чор-
ногородської сільської ради «Про встановлення місцевих збо-
рів».

3. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
планово-бюджетну комісію.

Сільський голова                                     О.В. Луценко.
c. Чорногородка
11.07.2011 р.
№ 52-05-VI

Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
та 12.5 статті 12, статті 265 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового ко-
дексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському райо-
ні, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 
власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості пе-
ребуває у спільній сумісній власності кількох 
осіб і поділений між ними в натурі, платни-
ком податку є кожна з цих осіб за належну їй 
частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт жит-
лової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які пе-

ребувають у власності держави або терито-
ріальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, визна-
чені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які на-
лежать багатодітним сім’ям та прийомним 
сім’ям, у яких виховується троє та більше ді-
тей, але не більше одного такого об’єкта на 
сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової не-

рухомості, що перебуває у власності фізичної 
особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз 

на базовий податковий (звітний) період 
і застосування до об’єкта житлової неру-
хомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором такого 
платника до будь-якого іншого об’єкта 
житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких не перевищує 

500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем роз-

ташування об’єкта оподаткування і зара-
ховується до відповідного бюджету згід-
но з положеннями Бюджетного кодексу 
України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансови-
ми внесками щокварталу до 30 числа мі-
сяця, що наступає за звітним кварталом, 
які відображають в річній податковій де-
кларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету та фінансів.

Сільський голова       О.В. Йовенко.
c. Соснівка
22.07.2011 р.
№ 73-08-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу 
ХІХ «Прикінцеві положення» Податково-
го кодексу України, з метою уникнення 
втрат місцевих бюджетів та зміцнення 
матеріальної фінансової бази місцево-
го самоврядування, а також сприяння 
соціально-економічному розвитку села, 
враховуючи пропозиції та рекомендації 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 2012 
рік в частині справляння податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, 
які є власниками об’єктів житлової неру-
хомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власнос-
ті кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомос-
ті перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за на-
лежну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт 
житлової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які на-
лежать багатодітним сім’ям та прийомним 
сім’ям, у яких виховується троє та більше 
дітей, але не більше одного такого об’єкта 
на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз 

на базовий податковий (звітний) період і 
застосування до об’єкта житлової неру-
хомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором такого 
платника до будь-якого іншого об’єкта 
житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 

перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких перевищує 500 
кв. метрів, ставка податку становить 2,7 від-
сотка розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розта-

шування об’єкта оподаткування і зарахову-
ється до відповідного бюджету згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний 

рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансовими 
внесками щокварталу до 30 числа місяця, 
що наступає за звітним кварталом, які відо-
бражають в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на постійну комісію 
соціально-економічного розвитку, бюдже-
ту, фінансів та регуляторної політики.

Сільський голова             М.В. Чапік.
c. Рожів
25.07.2011 р.
№ 51-09-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конститу-
ції України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до 
пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статті 265 розділу 
ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового 
кодексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському райо-
ні, cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 
власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт жит-
лової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та прийом-
ним сім’ям, у яких виховується троє та 
більше дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз 

на базовий податковий (звітний) період 
і застосування до об’єкта житлової неру-
хомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором такого 
платника до будь-якого іншого об’єкта 
житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 

перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких перевищує 500 
кв. метрів, ставка податку становить 2,7 від-
сотка розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташу-

вання об’єкта оподаткування і зараховується 
до відповідного бюджету згідно з положення-
ми Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік 

з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансови-
ми внесками щокварталу до 30 числа мі-
сяця, що наступає за звітним кварталом, 
які відображають в річній податковій де-
кларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на планово-бюджетну 
комісію.

Сільський голова        В.Ю. Каштан.
c. Пашківка
25.07.2011 р.
№ 45-05-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 части-
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 
12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, з метою 
уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної, 
фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння 
соціально-економічному розвитку села, враховуючи пропозиції та 
рекомендації державної податкової інспекції у Макарівському ра-
йоні, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Яблунівської сільської ради від 
10.05.2011 р. № 46 «Про встановлення місцевих зборів». Зміни 
викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної діяльності з розрахунку на 
календарний місяць (крім провадження торговельної діяльності на-
фтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням 
пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, мало-
габаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) 
та діяльності з надання платних послуг з розрахунку на календарний 
місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі діяльності на те-
риторії районного центру – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на території інших 
населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати 
на 1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території районного 
центру – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території інших на-
селених пунктів – 0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території районного центру – 0,02 розміру мінімальної за-
робітної плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території інших населених пунктів – 0,01 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяльності з розрахун-
ку на календарний місяць нафтопродуктами, скрапленим  та 
стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересув-
них автозаправних станціях, заправних пунктах на календар-
ний місяць встановлено в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ра-
йонного центру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ін-
ших населених пунктів – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3.1 та пункт 3.2 
статті 3 «Ставки збору» рішення від 10.05.2011р. №46 Яблунівської 
сільської ради «Про встановлення місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
планово-бюджетну комісію.

Сільський голова                                                          К.і. Макій.
c. Яблунівка
25.07.2011 р.
№ 55-10-VI

Рішення
про внесення змін до рішення яблунівської 

сільської ради від 10.05.2011 р. №46
 «про встановлення місцевих зборів»
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Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
та 12.5 статті 12, статті 265 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового ко-
дексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 2012 
рік в частині справляння податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 
власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власнос-
ті кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт жит-
лової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які 

перебувають у власності держави або 
територіальних громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одного 
платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та прийом-
ним сім’ям, у яких виховується троє та 
більше дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз на 

базовий податковий (звітний) період і за-
стосування до об’єкта житлової нерухомос-
ті, у якій фізична особа – платник податку 
зареєстрована в установленому законом 
порядку, або за вибором такого платника до 
будь-якого іншого об’єкта житлової нерухо-
мості, який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 

перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розта-

шування об’єкта оподаткування і зарахову-
ється до відповідного бюджету згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік 

з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансовими 
внесками щокварталу до 30 числа місяця, 
що наступає за звітним кварталом, які відо-
бражають в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на планово-бюджетну 
комісію.

Сільський голова   О.В. Луценко.
c. Чорногородка
22.07.2011 р.
№ 55-06-VI

Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 
8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
та 12.5 статті 12, статті 265 розділу ХІХ 
«Прикінцеві положення» Податкового ко-
дексу України, з метою уникнення втрат 
місцевих бюджетів та зміцнення матері-
альної фінансової бази місцевого само-
врядування, а також сприяння соціально-
економічному розвитку села, враховуючи 
пропозиції та рекомендації державної по-
даткової інспекції у Макарівському районі, 
cільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві податки на 
2012 рік в частині справляння податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 
власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухо-
мості у спільній частковій або спільній су-
місній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній частковій власності 
кількох осіб, платником податку є кожна з 
цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власнос-
ті кількох осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку \ одна з таких осіб-
власників, визначена за їх згодою, якщо 
інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості 
перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 
Об’єктом оподаткування є об’єкт жит-

лової нерухомості.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які пе-

ребувають у власності держави або терито-
ріальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одно-
го платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які 
належать багатодітним сім’ям та прийом-
ним сім’ям, у яких виховується троє та 
більше дітей, але не більше одного такого 
об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, змен-
шується:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз на 

базовий податковий (звітний) період і за-
стосування до об’єкта житлової нерухомос-
ті, у якій фізична особа – платник податку 
зареєстрована в установленому законом 
порядку, або за вибором такого платника до 
будь-якого іншого об’єкта житлової нерухо-
мості, який перебуває в його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 

перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких 
перевищує 240 кв. метрів, та житлових 
будинків, житлова площа яких перевищує 
500 кв. метрів, ставка податку становить 
2,7 відсотка розміру мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розта-

шування об’єкта оподаткування і зарахову-
ється до відповідного бюджету згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік 

з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансовими 
внесками щокварталу до 30 числа місяця, 
що наступає за звітним кварталом, які відо-
бражають в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на планово-бюджетну 
комісію.

Сільський голова  К.і. Макій.
c. Яблунівка
25.07.2011 р.
№ 56-10-VI

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 8.3 статті 8, статті 10, 
пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 статті 12, статей 266, 267, 268, пункту 5 
розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу Укра-
їни, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення 
матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядування, а та-
кож сприяння соціально-економічному розвитку села, врахову-
ючи пропозиції та рекомендації державної податкової інспекції у 
Макарівському районі, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Ясногородської сільської ради 
від 10.05.2011р. № 49«Про встановлення місцевих зборів». Змі-
ни викласти в наступній редакції:

«3.1. За провадження торговельної діяльності з розрахунку на 
календарний місяць (крім провадження торговельної діяльності 
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуван-
ням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних 
пунктах) та діяльності з надання платних послуг з розрахунку на 
календарний місяць в слідуючих розмірах:

- для впровадження роздрібної торгівлі діяльності на те-
риторії районного центру – 0,2 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для впровадження роздрібної торгівлі на території інших 
населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 
1 січня поточного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території районного 
центру – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня по-
точного року;

- для впровадження виїзної торгівлі на території інших насе-
лених пунктів – 0,08 розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України на 
території районного центру – 0,02 розміру мінімальної заробітної 
плати на 1 січня поточного року;

- для провадження діяльності з надання платних побутових 
послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України 
на території інших населених пунктів – 0,01 розміру мінімальної 
заробітної плати на 1 січня поточного року.

3.2. За провадження торговельної діяльності з розрахунку на 
календарний місяць нафтопродуктами, скрапленим  та стиснутим 
газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправ-
них станціях, заправних пунктах на календарний місяць встановле-
но в слідуючих розмірах:

- при розташуванні таких пунктів продажу на території ра-
йонного центру та вздовж траси Київ-Чоп – 0,4 розміру міні-
мальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

- при розташуванні таких пунктів продажу на території інших 
населених пунктів – 0,2 розміру мінімальної заробітної плати на 1 
січня поточного року».

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3.1 та пункт 
3.2 статті 3 «Ставки збору» рішення від 10.05.2011р. №49 Ясно-
городської сільської ради «Про встановлення місцевих зборів».

3. Копію даного рішення надіслати до державної податко-
вої інспекції у Макарівському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету та фінансів.

Сільський голова  т.М. Семенова.
c. Ясногородка
21.07.2011 р.
№ 58-07-VI

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 
Конституції України, пунктом 
24 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
і 12.5 статті 12, статей 266, 
267 і 268, пункту 5 розділу XIX 
“Прикінцеві положення” По-
даткового кодексу України, 
сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві збори 
на 2012 рік за провадження дея-
ких видів підприємницької діяль-
ності і туристичний збір згідно з 
додатком до даного рішення.

2. До отримання в податко-
вому органі торгових патентів, 
у тому числі пільгових і корот-
котермінових, сплата збору за 
провадження деяких видів під-
приємницької діяльності здій-
снюється за ставками, вста-

новленими у додатку 1 даного 
рішення.

3. Ввести дане рішення в 
дію з 01.01.2012 року.

4. Визнати такими, що 
втратили чинність, рішення 
Соснівської сільської ради від 
29.04.2011 р. № 53 «Про вста-
новлення місцевих зборів» зі 
змінами з 31.12.2011 р.

5. Копію даного рішення 
надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарів-
ському районі.

6. Контроль за виконан-
ням даного рішення покласти 
на постійну комісію з питань 
соціально-економічного роз-
витку, бюджету та фінансів.

Сільський голова                   
О.В. Йовенко.

c. Соснівка
22.07.2011 р.
№ 72-08-VI

Керуючись статтею 143 
Конституції України, пунктом 
24 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
відповідно до пункту 8.3 статті 
8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 
і 12.5 статті 12, статей 266, 
267 і 268, пункту 5 розділу XIX 
“Прикінцеві положення” По-
даткового кодексу України,  
сільська рада вирішила:

1. Встановити місцеві 
збори на 2012 рік за прова-
дження деяких видів підпри-
ємницької діяльності і турис-
тичний збір згідно з додатком 
до даного рішення.

2. До отримання в подат-
ковому органі торгових па-
тентів, у тому числі пільгових 
і короткотермінових, сплата 
збору за провадження деяких 
видів підприємницької діяль-

ності здійснюється за ставка-
ми, встановленими у додатку 
1 даного рішення.

3. Ввести дане рішення в 
дію з 01.01.2012 року.

4. Визнати такими, що 
втратили чинність, рішення 
Ясногородської сільської ради 
від 10.05.2011 р. № 49 «Про 
встановлення місцевих збо-
рів» зі змінами з 31.12.2012 р.

5. Копію даного рішення 
надіслати до державної по-
даткової інспекції у Макарів-
ському районі.

6. Контроль за виконан-
ням даного рішення покласти 
на постійну комісію з питань 
бюджету та фінансів.

Сільський голова 
т.М. Семенова.

c. Ясногородка
21.07.2011 р.
№ 59-07-VI

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Рішення
про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

Рішення
про внесення змін до рішення ясногородської 

сільської ради від 10.05.2011р. № 49 
«про встановлення місцевих зборів»

Керуючись статтею 143 Конституції 
України, пунктом 24 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», відповідно до пункту 8.3 
статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 та 12.5 
статті 12, статті 265 розділу ХІХ «Прикінцеві 
положення» Податкового кодексу України, 
з метою уникнення втрат місцевих бюдже-
тів та зміцнення матеріальної фінансової 
бази місцевого самоврядування, а також 
сприяння соціально-економічному розви-
тку села, враховуючи пропозиції та реко-
мендації державної податкової інспекції у 
Макарівському районі, cільська рада ви-
рішила:

1. Встановити місцеві податки на 2012 
рік в частині справляння податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки:

1.1. Платники податку
Платниками податку є фізичні та юри-

дичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 
власниками об’єктів житлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі 
перебування об’єктів житлової нерухомос-
ті у спільній частковій або спільній сумісній 
власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості пе-
ребуває у спільній частковій власності кількох 
осіб, платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості пе-
ребуває у спільній сумісній власності кількох 
осіб, але не поділений в натурі, платником 
податку \ одна з таких осіб-власників, ви-
значена за їх згодою, якщо інше не встанов-
лено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомос-
ті перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за на-
лежну їй частку.

1.2. Об’єкти оподаткування 

Об’єктом оподаткування є об’єкт жит-
лової нерухомості.

Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які пе-

ребувають у власності держави або терито-
ріальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які 
розташовані в зонах відчуження та без-
умовного (обов’язково) відселення, визна-
чені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного 
типу;

г) садовий або дачний будинок, але 
не більше одного такого об’єкта на одного 
платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які на-
лежать багатодітним сім’ям та прийомним 
сім’ям, у яких виховується троє та більше 
дітей, але не більше одного такого об’єкта 
на сім’ю;

е) гуртожитки.
1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 

нерухомості, що перебуває у власності 
фізичної особи-платника податку, зменшу-
ється:

а) для квартири – на 120 кв.метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. 

метрів.
Таке зменшення надається один раз 

на базовий податковий (звітний) період 
і застосування до об’єкта житлової не-
рухомості, у якій фізична особа – платник 
податку зареєстрована в установленому 
законом порядку, або за вибором тако-
го платника до будь-якого іншого об’єкта 
житлової нерухомості, який перебуває в 
його власності.

1.4. Ставка податку встановлюється в 
наступних розмірах за 1 кв. метр житлової 
площі об’єкта житлової нерухомості:

1) для квартир, житлова площа яких не 

перевищує 240 кв. метрів, та житлових бу-
динків, житлова площа яких не перевищує 
500 кв. метрів, 1 відсоток розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року;

2) для квартир, житлова площа яких пе-
ревищує 240 кв. метрів, та житлових будин-
ків, житлова площа яких перевищує 500 кв. 
метрів, ставка податку становить 2,7 відсо-
тка розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року.

1.5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розта-

шування об’єкта оподаткування і зарахову-
ється до відповідного бюджету згідно з по-
ложеннями Бюджетного кодексу України.

1.7. Строки сплати податку
Податкове зобов’язання за звітний рік 

з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 

днів з дня вручення податкового повідо-
млення – рішення;

б) юридичними особами – авансовими 
внесками щокварталу до 30 числа місяця, 
що наступає за звітним кварталом, які відо-
бражають в річній податковій декларації.

2. Ввести в дію дане рішення з 
01.01.2012 року.

3. Копію даного рішення надіслати до 
державної податкової інспекції у Макарів-
ському районі.

4. Контроль за виконанням даного рішен-
ня покласти на постійну комісію бюджету та 
фінансів.

Сільський голова       т.М. Семенова.
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