
 

 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят восьма позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

23  січня  2015 року                                                                      № 664 

 

Про надання пільг зі сплати земель- 

ного податку на території Власівської  

селищної ради на 2015 рік 

 

 Заслухавши інформацію селищного голови О.О.Паська та начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Л.М.Жарікової стосовно змін в 

податковому законодавстві, які потребують вирішення питань про 

встановлення пільгових категорій платників земельного податку, з метою 

забезпечення економічного регулювання земельних відносин, керуючись 

Податковим кодексом України, п.284.1 ст.284 Закону України від 28.12.2014 

року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи", Земельним кодексом 

України, ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Власівська селищна рада     

ВИРІШИЛА: 

1. Звільнити від сплати земельного податку на 2015 рік органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, а 

саме: 

1.1. Власівську селищну раду, яка утримує наступні заклади та установи 

за рахунок коштів селищного бюджету: 

1.1.1. Адмінбудівля селищної ради, вул.Першотравнева, 59, площа 

земельної ділянки 0,1618 га; 

1.1.2. Дошкільний навчальний заклад № 2 "Буратіно", вул.Східна, 6-а, 

площа земельної ділянки 1,1433 га. 

1.1.3. Будинок культури: 

-  будівля Будинку культури, вул.Труда, 35, площа земельної ділянки 

0,6579 га, 

-  Дитячий сектор, вул.Молодіжна, 15, площа земельної ділянки 0,1317 га;  

-  будівля дитячого закладу (бібліотека), вул.Висоцького, 1, площа 

земельної ділянки 0,7537 га; 



 

 

-  літній танцювальний майданчик, вул.Східна, площа земельної ділянки 

0,0753 га.  

1.1.4. Стадіон селища "Салют", вул.Спортивна, 1.  

1.1.5. КУ "Лікарська амбулаторія", вул.Східна, 3, площа земельної 

ділянки 1,0 га. 

1.2. Світловодську міську раду, яка отримує наступні заклади та установи 

за рахунок коштів міського бюджету:  

1.2.1. Загальноосвітня школа I-III ступенів № 8 Світловодської міської 

ради, вул.Труда, 86, площа земельної ділянки 1,87 га;  

1.2.2. Власівська дитяча музична школа Світловодської міської ради, 

вул.Східна, 14, площа земельної ділянки 0,10 га. 

1.3. Пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням, 

що утримується за рахунок коштів Кіровоградського обласного бюджету, 

вул.Східна, 1, площа земельної ділянки 3,7545 га. 

1.4. 17 Державну пожежно-рятувальну частину м.Світловодськ, що 

утримується за рахунок коштів державного бюджету, вул.Молодіжна, 59, 

площа земельної ділянки 0,0981 га. 

2. Дане рішення вступає в дію з моменту прийняття. 

3. Один примірник рішення направити до Світловодської ОДПІ. 

 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 


