Р І Ш Е Н НЯ Малівської сільської ради № 51 від 22 квітня 2016 року

Про згоду на встановлення по

Написав Administrator
Середа, 15 червня 2016, 14:39 -

Україна
Малівська сільська рада

ДЕМИДІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вул. Набережна,5, с Малеве Демидівського району Рівненської області 35212 тел.
(03637) 42 6-42, факс (03637) 42-6-24 Е-mail: malevo _ sr @ ukr . net , код 04386717

5 сесії сьомого скликання

Р І Ш Е Н НЯ № 51

від 22 квітня 2016 року
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Про згоду на встановлення податку

на майно в частині плати за землю

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 8, пункту 10.2 статті 10 та статей 269 – 289
Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України від
28.12.2014 № 71- VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» Малівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на встановлення з 1 січня 2017 року ставки земельного податку на
території Малівської сільської ради:
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1) в с. Малеве:

а) за земельні ділянки с/г призначення у відсотках від їх нормативної грошової оцінки:

- для ріллі 0,5 відсотка, що буде становити 216,88 грн. за 1 га;

- сіножаті 0,5 відсотка, що буде становити 63,00 грн. за 1 га;

- багаторічних насаджень 0,5 відсотка , що буде становити 171,50 грн. за 1 га;

б) за землі житлового фонду та землі зайняті виробничими та господарськими будівлями
для потреб с/г виробництва 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки, що буде
становити 153,84 грн. за 1 га;

в) за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено (крім п. 1.1 а, б),- в
розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;

2) в с. Більче:
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а) за земельні ділянки с/г призначення у відсотках від їх нормативної грошової оцінки:

- для ріллі 0,5 відсотка, що буде становити 216,88 грн. за 1 га;

- багаторічних насаджень 0,5 відсотка, що буде становити 169,00 грн. за 1 га;

б) за землі житлового фонду та землі зайняті виробничими та господарськими будівлями
для потреб с/г виробництва 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки, що буде
становити 137,88 грн. за 1 га;

в) за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено (крім п. 1.2 а, б),- в
розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;

3) в с. Берестечко:

а) за земельні ділянки с/г призначення у відсотках від їх нормативної грошової оцінки:

- для ріллі 0,5 відсотка, що буде становити 216,88 грн. за 1 га;

- багаторічних насаджень 0,5 відсотка, що буде становити 168,00 грн. за 1 га;
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б) за землі житлового фонду та землі зайняті виробничими та господарськими будівлями
для потреб с/г виробництва 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки, що буде
становити 164,28 грн. за 1 га;

в) за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено (крім п. 1.3 а, б),- в
розмірі
2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;

4) в с. Пашева:

а) за земельні ділянки с/г призначення у відсотках від їх нормативної грошової оцінки:

- для ріллі 0,5 відсотка, що буде становити 216,88 грн. за 1 га;

- сіножаті 0,5 відсотка, що буде становити 18,50 грн. за 1 га;

- багаторічних насаджень 0,5 відсотка, що буде становити 202,00 грн. за 1 га;

б) за землі житлового фонду та землі зайняті виробничими та господарськими будівлями
для потреб с/г виробництва 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки, що буде
становити 166,23 грн. за 1 га;
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в) за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено (крім п. 1.4 а, б),- в
розмірі
2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки;

2. Дати згоду на встановлення ставки земельного податку на території Малівської
сільської ради за земельні частки (паї) нормативну грошову оцінку яких не проведено в
розмірі 0,35 відсотка від нормативної грошової оцінки 1 га ріллі по області, що буде
становити 109,92 грн., за 1га паю.

3. Додатково до пільг, наданих згідно із статтею 282 Податкового кодексу України,
звільнити від сплати земельного податку до бюджету сільської ради з 1 січня 2017 року:

1) парки державної та комунальної власності;

2) дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів
сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури,
заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів
України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

4) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у
встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і
обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності,
а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не
передбачає одержання прибутків;
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5) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і
джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального
захисту, фізичної культури та спорту, ветеринарної медицини, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

6) новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх
населених пунктах – протягом п’яти років з часу передачі їм земельної ділянки у
власність;

7) підприємства житлово-комунального та комунального господарства, крім площ
будівель (споруд) або їхніх частин, що надаються в оренду або належать на праві
власності іншим суб’єктам.

4. Повноваження щодо відстеження результативності регуляторного впливу даного
рішення делегувати розробнику – спеціалісту-землевпоряднику сільської ради
Костюкевич Ніні Євтухівні. Про хід виконання інформувати Малівську сільську раду в
терміни, встановленні чинним законодавством для затвердження вказаних ставок
земельного податку.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення № 334від 10 липня 2015 року «Про
затвердження ставок земельного податку на 2016 рік».
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6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони
навколишнього середовища.

Сільський голова

В.М.Корінь
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