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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 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 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 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 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 покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.
Сільський голова
О.О.Романенко.
с.Ситняки
21 липня 2011року
№80-08-VI

Рішення
Про внесення змін до рішення Ситняківської сільської ради від 29 квітня 2011року № 58
«Про встановлення місцевих зборів»
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» 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 районі,
сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Ситняківської
сільської ради від 29 квітня 2011р. № 58 «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, скрапленим та стиснутим
газом із застосуванням пістолетних паливнороздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах) та діяльності з
надання платних послуг з розрахунку на календарний місяць в слідуючих розмірах:

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 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 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 нерезиденти, 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 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості,
які розташовані в зонах відчуження
та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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
прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
е) гуртожитки.

випуск

1.3. Пільги із сплати податку
База оподаткування об’єкта житлової 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 житлової нерухомості, 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного
бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до державної податкової інспекції
у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, бюджету та фінансів.
Сільський голова
О.О.Романенко.
С.Ситняки
21 липня 2011 рік
№81-08-VI

- 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 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 діяль-

ності з розрахунку на календарний місяць нафтопродуктами, скрапленим 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 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. №58 Ситняківської 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
планування, бюджету та фінансів.
Сільський голова
О.О.Романенко.
c. Ситняки
21.07.2011 р.
№ 79-08-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 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 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 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 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 надіслати до державної податкової інспекції
у Макарівському районі.
6. 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.
№ 55-08-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 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 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
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 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 надіслати до державної податкової інспекції
у Макарівському районі.
6. 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.
№ 75-09-VI

Рішення
Про внесення змін до рішення Андріївської сільської ради від 29.05.2011 р. № 46
«Про встановлення місцевих зборів»
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» 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
районі, сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Андріївської сільської ради від 29.05.2011
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 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 розрахун-

ку 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 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 торговель-

ної діяльності з розрахунку на календарний місяць нафтопродуктами,
скрапленим 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
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. №46 Андріївської 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 бюджету та фінансів.
Сільський голова В.Г. Сімороз.
c. Андріївка
25.07.2011 р.
№ 54-08-VI
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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 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 також сприяння соціально-економічному
розвитку села, враховуючи пропозиції
та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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
власності);
б) об’єкти житлової нерухомості,
які розташовані в зонах відчуження та
безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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
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, 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і
зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати 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

Рішення
Про внесення змін до рішення Бишівської сільської ради від 10.05.2011 р. № 46
«Про встановлення місцевих податків і зборів»
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» 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 районі, сільська
рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Бишівської сільської ради від 10.05.2011 р.
№ 46 «Про встановлення місцевих податків і зборів». 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 пістолетних паливнороздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних
автозаправних станціях, заправних
пунктах) та діяльності з надання платних послуг з розрахунку на календар-

ний 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 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
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 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 Бишівської 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 комісію
з питань бюджету та фінансів.
Сільський голова О.О.Мірошкін.
c. Бишів
28.07.2011 р.
№ 73-09-VI

Рішення
Про встановлення місцевих податків на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве
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 також сприяння соціально-економічному
розвитку села, враховуючи пропозиції
та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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,
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) відселення, визначені 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
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, 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і
зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати 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

№ 35 29 липня 2011 р.
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 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 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
нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення, визначені 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, 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 перебуває у власності фізичної особиплатника 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 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 календарному
року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до
відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами –
авансовими 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 надіслати 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.
№ 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 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 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 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 Борівської сільської 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 інспекції у Макарівському районі.
6. 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.
№ 64-08-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 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 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 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 Гружчанської
сільської ради від 13.05.2011 р. № 38 «Про встановлення місцевих податків та 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.
Сільський голова
Л.Б. Каран.
c. Грузьке
25.07.2011 р.
№ 57-09-VI

№ 35 29 липня 2011 р.
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” 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 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 Забуянської 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, соціальноекономічного та культурного розвитку території громади.
В.о. сільського голови
Т.О. Радченко.
c. Забуяння
27.07.2011 р.
№ 67-09-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” Податкового кодексу
України, селищна 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 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 постійну 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 Колонщинської
сільської ради від 10.05.2011р. № 58
«Про встановлення ставок збору за впровадження
торговельної діяльності
та діяльності з надання 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» 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 районі, сільська рада вирішила:
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 розрахунку на календарний місяць (крім провадження торговельної 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 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 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 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 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 Колонщинської сільської ради «Про встановлення ставок збору за
впровадження торговельної діяльності та діяльності з надання
послуг».
3. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.
Сільський голова
Ю.В. Пелешок.
c. Колонщина
26.07.2011 р.
№ 70-07-VI

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

3

Рішення
Про внесення змін до рішення Борівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 42
«Про встановлення місцевих зборів»
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» Податкового кодексу України, з метою уникнення
втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 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
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 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 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 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. №42
Борівської 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 бюджету та фінансів.
Сільський голова Л.А. Королькова.
c. Борівка
26.07.2011 р.
№ 62-08-VI

Рішення
Про внесення змін до рішення Гружчанської сільської ради від 13.05.2011р. № 38
«Про встановлення місцевих податків та зборів»
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» 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 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, 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 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 ді-

яльності з розрахунку на календарний місяць нафтопродуктами, скрапленим 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 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 13.05. 2011р. №38
Гружчанської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та 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 бюджету та фінансів.
Сільський голова Л.Б. Каран.
c. Грузьке
25.07.2011 р.
№ 55-09-VI

Рішення
Про внесення змін до рішення Кодрянської селищної ради від 29 квітня 2011 року № 55
«Про встановлення місцевих зборів»
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»
Податкового кодексу України, з метою
уникнення втрат місцевих бюджетів та
зміцнення матеріальної, фінансової бази
місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічному розвитку
селища, враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової інспекції
у Макарівському районі, селищна рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення Кодрянської селищної ради від 29.04.2011 року
№ 55 «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, 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 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 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 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, малогабаритних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах на календарний місяць встановлено в слідуючих розмірах:
- при розташуванні таких пунктів продажу на території селищної ради – 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. № 55
Кодрянської селищної 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 бюджету та фінансів.
Селищний голова Т.В.Гапоненко.
смт Кодра
25 липня 2011 року
№ 92–07- VІ

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
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 районі, сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення Забуянської 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, 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 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 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 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 07.04.2011р. №39 Забуянської 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 бюджету та фінансів, соціальноекономічного та культурного розвитку
території громади.
В.о. сільського голови Т.О. Радченко.
c. Забуяння
27.07.2011 р.
№ 68-09-VI
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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
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 соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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,
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
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
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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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати
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.Б. Каран.
c. Грузьке
25.07.2011 р.
№ 56-09-VI

Рішення
Про встановлення місцевих податків на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве
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 також сприяння соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної
податкової інспекції у Макарівському районі, cелищна 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 нерезиденти,
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 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 осібвласників, 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

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, 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 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 нерезиденти, 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 нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за

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) відселення, визначені 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 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, 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському 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
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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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково)
відселення, визначені 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 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 особиплатника 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
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,

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, 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 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 нерезиденти, 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 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію з питань бюджету та фінансів, соціальноекономічного та культурного розвитку території громади.
В.о. сільського голови
Т.О.Радченко.
c. Забуяння
27.07.2011 р.
№ 66-09-VI

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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами –
авансовими 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 надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного 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 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” 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 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 Колонщинської сільської
ради від 10.05.2011 р. № 58 «Про встановлення ставок збору за впровадження торговельної діяльності та діяльності з надання
послуг» 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.
Сільський голова
Ю.В. Пелешок.
c. Колонщина
26.07.2011 р.
№ 69-07-VI

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

№ 35 29 липня 2011 р.
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” 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 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 Комарівської 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 постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку.
Сільський голова
Л.М. Сич.
c. Комарівка
28.07.2011 р.
№ 59-08-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 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 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 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 Липівської 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 податкової 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 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 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 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 Людвинівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 37 «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
планово-бюджетну комісію.
Сільський голова
Т.М. Суліма.
c. Людвинівка
27.07.2011 р.
№ 57-10-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
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 районі, сільська рада
вирішила:
1.
Внести зміни до рішення Комарівської сільської ради від 29.04.2011 р.
№ 44 «Про встановлення місцевих податків і зборів». 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
пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і
пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання
платних послуг з розрахунку на календар-

ний 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 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 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 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.
№ 44 Комарівської 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 комісію з питань соціально-економічного розвитку.
Сільський голова
Л.М. Сич.
c. Комарівка
28.07.2011 р.
№ 60-08-VI

Рішення
Про встановлення місцевих податків на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції
України, пунктом 24 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве 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 також сприяння соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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

Рішення
Про внесення змін до рішення Лишнянської
сільської ради від 10.05.2011 р. № 42
«Про встановлення місцевих зборів»
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» Податкового кодексу України, з метою
уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної, фінансової бази місцевого
самоврядування, а також сприяння соціальноекономічному розвитку села, враховуючи пропозиції 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 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 пістолетних паливнороздавальних 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 пунктів – 0,08 розміру
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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 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 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. №42 Лишнянської
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 бюджету
та фінансів.
Сільський голова
А.А. Шевчук.
c. Лишня
26.07.2011 р.
№ 68-06-VI

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) відселення, визначені 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 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, 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
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 житло-

вих 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку.
Сільський голова
Л.М. Сич.
c. Комарівка
28.07.2011 р.
№ 61-08-VI

Рішення
Про внесення змін до рішення Липівської сільської ради від 29.04.2011р. № 38
«Про встановлення місцевих зборів»
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» 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 районі, сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення Липівської сільської ради від 29.04.2011р. № 38 «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, 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 те-

риторії 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 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 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 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. № 38 «Про встановлення місцевих зборів».
3. Копію даного рішення надіслати до державної 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

”
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Макарівські вісті
вісті
Макарівські

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 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 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 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
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.» 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, фінансів, економічної і регуляторної 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 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 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 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 Мотижинської сільської ради від 05.04.2011 р. № 43 «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 фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку.
Сільський голова
О.П. Сухенко.
c. Мотижин
21.07.2011 р.
№ 69-08-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 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 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 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 Лишнянської 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 податкової інспекції у Макарівському районі.
6. 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.
№ 69-06-VI

Рішення
Про встановлення місцевих зборів на
2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 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 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
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 Маковищанської сільської
ради від 06.05.2011 р. № 30 «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
Сільський голова
Л.І. Живага.
c. Маковище
25.07.2011 р.
№ 37-05-VI

№ 35 29 липня 2011 р.

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, 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 соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти,
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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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
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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському 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 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 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 соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної
податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до
державної 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.
№ 70-06-VI

Рішення
Про встановлення місцевих податків на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про
місцеве 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 також
сприяння соціально-економічному
розвитку села, враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково)
відселення, визначені 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 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 особиплатника 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами –
авансовими 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 надіслати 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.
№ 36-05-VI

№ 35 29 липня 2011 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

Рішення
Про внесення змін до рішення Людвинівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 37
«Про встановлення місцевих зборів»
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» Податкового кодексу України, з метою уникнення
втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової інспекції у Макарівському районі,
сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Людвинівської 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, 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 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

Рішення
Про встановлення місцевих зборів на 2012 рік

місяць нафтопродуктами, скрапленим
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 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.
№37 Людвинівської 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 планово-бюджетну
комісію.
Сільський голова
Т.М. Суліма.
c. Людвинівка
27.07.2011 р.
№ 58-10-VI

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 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 соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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,
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 законом порядку, або за вибором такого платника до будьякого 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-

Рішення
Про внесення змін до рішення Маковищанської
сільської ради від 06.05.2011 р. № 30
«Про встановлення місцевих зборів»
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» 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 районі, сільська
рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Маковищанської сільської ради від
06.05.2011 р. № 30«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, скрапленим та стиснутим газом
із застосуванням пістолетних паливнороздавальних 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 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
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
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 надіслати 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

7

динків, 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими
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 надіслати
до державної податкової інспекції у Макарівському 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
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” 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 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 Ніжиловицької сільської ради від
06.05.2011 р. № 26 «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.
Сільський голова
Н.В. Григорович.
c. Ніжиловичі
28.07.2011 р.
№ 37-07-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” 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 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 податкової інспекції у Макарівському
районі.
6. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
постійну комісію з питань земельних відносин, соціальноекономічного і культурного
розвитку села.
Сільський голова
Л.В.Бабенко.
с.Небелиця
26.07.2011р.
№62 -07-VІ

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” 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
рішення.
3. Ввести дане рішення в
дію з 01.01.2012 року.
4. Визнати такими, що
втратили чинність, рішення Новосілківської сільської ради від
04.05.2011 р. № 60 «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
планово-бюджетну комісію.
Сільський голова
О.М. Кияниця.
c. Новосілки
25.07.2011 р.
№ 84-08-VI

Рішення
Про встановлення місцевих податків на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве 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 також сприяння
соціально-економічному розвитку
села, враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової
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 нерезиденти, 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 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково)
відселення, визначені 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 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 особиплатника 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 законом порядку, або за
вибором такого платника до будьякого 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 календарному
року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до
відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами –
авансовими 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 надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, фінансів, економічної і регуляторної політики.
Сільський голова Н.М. Савенок.
c. Ма’рянівка
27.07.2011 р.
№ 77-09-VI
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№ 35 29 липня 2011 р.

Рішення
Про внесення змін до рішення Мотижинської сільської ради від 05.04.2011 р. № 43
«Про встановлення місцевих зборів»
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» 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 районі, сільська
рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Мотижинської сільської ради від 05.04.2011
р. № 43 «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, скрапленим та стиснутим газом
із застосуванням пістолетних паливнороздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних
автозаправних станціях, заправних
пунктах) та діяльності з надання платних послуг з розрахунку на календар-

ний 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 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 календар-

ний місяць нафтопродуктами, скрапленим 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
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
05.04.2011р. №43 Мотижинської 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 фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку.
Сільський голова О.П. Сухенко.
c. Мотижин
21.07.2011 р.
№ 68-08-VI

Рішення
Про встановлення місцевих податків на 2012 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве
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 також сприяння соціально-економічному
розвитку села, враховуючи пропозиції
та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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
власності);
б) об’єкти житлової нерухомості,
які розташовані в зонах відчуження та
безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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
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,
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 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 житло-

Рішення
Про внесення змін до рішення Ніжиловицької сільської ради від
06.05.2011 р. № 26 «Про встановлення місцевих зборів»
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» 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 районі, сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Ніжиловицької сільської ради від 06.05.2011
р. № 26 «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, 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 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 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 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
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. №26 Ніжиловицької 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 бюджету та фінансів.
Сільський голова Н.В. Григорович.
c. Ніжиловичі
28.07.2011 р.
№ 38-07-VI

вих 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і
зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до державної податкової інспекції у
Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію з
питань фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку.
Сільський голова О.П. Сухенко.
c. Мотижин
21.07.2011 р.
№ 70-08-VI

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 території Мар’янівської сільської ради на 2011 р.»

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» 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 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 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 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 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 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 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. №45 Мар’янівської сільської 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 інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічної і регуляторної політики.
Сільський голова
Н.М. Савенок.
c. Ма’рянівка
27.07.2011 р.
№ 76-09-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” 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 дея-

ких 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 Яблунівської
сільської ради від 10.05.2011 р.
№ 46 «Про встановлення місцевих зборів» зі змінами.
5. Копію даного рішення надіслати 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 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 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 соціальноекономічному розвитку села,
враховуючи пропозиції та рекомендації державної податкової
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 нерезиденти, 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 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного
(обов’язково) відселення, визначені 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 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 особиплатника 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 законом порядку, або за
вибором такого платника до будьякого 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 календарному
року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами –
авансовими 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 надіслати 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.
№ 36-07-VI
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Рішення
Про внесення змін до рішення Новосілківської сільської ради від 04.05.2011 р. № 60
«Про встановлення місцевих зборів»
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» 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 районі, сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення Новосілківської сільської ради від 04.05.2011 р.
№ 60«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, 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 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 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 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 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 04.05.2011р. №60
Новосілківської 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 планово-бюджетну
комісію.
Сільський голова О.М. Кияниця.
c. Новосілки
25.07.2011 р.
№ 82-08-VI

Рішення
Про встановлення місцевих податків на 2012 рік
Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве
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 також сприяння соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти,
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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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
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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському 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 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, 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 Макарівському 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 юридичні особи, в тому числі нерезиденти,
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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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
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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, соціальноекономічного і культурного розвитку
села.
Сільський голова
Л.В.Бабенко.
с.Небелиця
26.07.2011р.
№61 -07-VІ

9
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 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 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 розрахунку на календарний місяць (крім провадження торговельної 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 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 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
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 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, соціальноекономічного і культурного розвитку села.
Сільський голова
Л.В.Бабенко.
с.Небелиця
26.07.2011р.
№60 -07-VІ

Рішення
Про внесення змін до рішення Пашківської сільської
ради від 19.05.2011 р. № 43
«Про встановлення місцевих податків і зборів»
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» 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 районі, сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Пашківської сільської ради від
19.05.2011 р. № 43 «Про встановлення місцевих податків і зборів». 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 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 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 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 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 податкової 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
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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 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 соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної
податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими
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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів.
Сільський голова
К.П. Удовенко.
c. Опачичі
28.07.2011 р.
№ 57-07-VI

Рішення
Про внесення змін до рішення Соснівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 53
«Про встановлення місцевих зборів»
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» Податкового кодексу України, з метою уникнення
втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної, фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 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 пістолетних паливнороздавальних 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 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 мі-

Рішення
Про внесення змін до рішення Рожівської сільської ради від
29.04.2011 р. №35 «Про встановлення місцевих податків і зборів»
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» 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 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 календарний місяць (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливнороздавальних 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 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 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 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 комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики.
Сільський голова
М.В. Чапік.
c. Рожів
25.07.2011 р.
№ 53-09-VI

сяць нафтопродуктами, скрапленим 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 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. №53 Соснівської 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 соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Сільський голова
О.В. Йовенко.
c. Соснівка
22.07.2011 р.
№ 71-08-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 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 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 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 Опачицької сільської ради від 10.05.2011 р. № 32 «Про встановлення ставок збору за проведення торгівельної діяльності ті діяльності з надання платних послуг» 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.
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” 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 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 Чорногородської 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 податкової 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

№ 35 29 липня 2011 р.
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» Податкового кодексу України, з метою уникнення втрат місцевих бюджетів та зміцнення матеріальної, фінансової бази
місцевого самоврядування, а також сприяння соціальноекономічному розвитку села, враховуючи пропозиції та рекомендації 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 розрахунку на календарний місяць (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та
стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливнороздавальних 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 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 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 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.
№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 податкової 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

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” 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 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
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 податкової 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

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” 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 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 Рожівської сільської ради від 29.04.2011 р. № 35 «Про встановлення місцевих податків та зборів» зі змінами.
5. Копію даного рішення надіслати до державної податкової інспекції у Макарівському районі.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти
на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики.
Сільський голова
М.В. Чапік.
c. Рожів
25.07.2011 р.
№ 52-09-VI

№ 35 29 липня 2011 р.

Макарівські вісті
вісті
Макарівські

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
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 соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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
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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському 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 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, 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 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 нерезиденти,
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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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
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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими
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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
соціально-економічного розвитку, бюджету, 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 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, 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 соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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
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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується
до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими 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 надіслати до
державної податкової 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.
№ 45-05-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 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 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 розрахунку на календарний місяць (крім провадження торговельної 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 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 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 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 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 Чорногородської 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
планово-бюджетну комісію.
Сільський голова
О.В. Луценко.
c. Чорногородка
11.07.2011 р.
№ 52-05-VI

Рішення
Про внесення змін до рішення Яблунівської
сільської ради від 10.05.2011 р. №46
«Про встановлення місцевих зборів»
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» 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 районі, 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 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 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 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 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 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 податкової 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
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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
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 соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими
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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському 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

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
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 соціальноекономічному розвитку села, враховуючи
пропозиції та рекомендації державної податкової 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 нерезиденти, 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 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 осібвласників, 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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 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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими
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 надіслати до
державної податкової 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.
№ 56-10-VI

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 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
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 нерезиденти, 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 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 власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які
розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язково) відселення, визначені 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 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, 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
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 календарному року.
1.6. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету 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 повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими
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 надіслати до
державної податкової інспекції у Макарівському районі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію бюджету та
фінансів.
Сільський голова
Т.М. Семенова.
c. Ясногородка
21.07.2011 р.
№ 59-07-VI
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№ 35 29 липня 2011 р.
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” 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 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 чинність, рішення
Соснівської сільської ради від
29.04.2011 р. № 53 «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
соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Сільський голова
О.В. Йовенко.
c. Соснівка
22.07.2011 р.
№ 72-08-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 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 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 діяль-

ності 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
Ясногородської сільської ради
від 10.05.2011 р. № 49 «Про
встановлення місцевих зборів» зі змінами з 31.12.2012 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.
Сільський голова
Т.М. Семенова.
c. Ясногородка
21.07.2011 р.
№ 59-07-VI

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 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 районі, сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення Ясногородської сільської ради
від 10.05.2011р. № 49«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, 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 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 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 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 Ясногородської 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 бюджету та фінансів.
Сільський голова Т.М. Семенова.
c. Ясногородка
21.07.2011 р.
№ 58-07-VI
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