
 

 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят дев'ята позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30  січня  2015 року                                                                      № 667 

 

Про внесення зміни в рішення селищної  

ради від 18.01.2011 року № 33 «Про  

порядок нарахування плати за землю  

на території Власівської селищної ради» 

 

 Заслухавши інформацію селищного голови О.О.Паська та начальника 

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

податковому законодавстві,керуючись ст.269-288 Податкового Кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 

28.12.2014 року № 71-19, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної грошової 

оцінки земель Власівської селищної  ради, яка виготовлена Українським 

Державним науково-дослідним інститутом проектування міст "Діпромісто" та 

затверджена рішенням сесії № 256 від 26.10.2007 року, вступила в дію з 

01.01.2008 року, враховуючи пропозиції постійно діючих комісій селищної 

ради, Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни в пункт 1 рішення сесії Власівської селищної ради № 33 

від 18.01.2011 року "Про порядок нарахування плати за землю на території 

Власівської селищної ради" та викласти його в такій редакції : 

 «1. Затвердити з 01.01.2015 року ставку земельного податку в розмірі 

1 відсотка від нормативної грошової оцінки земель з урахуванням коефіцієнтів 

індексації нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок: 

 для сільськогосподарських угідь (рілля, сіножатей, пасовищ, багаторічних 

насаджень) – 0,1 відсоток від нормативної грошової оцінки земель; 

 для земель комерційного значення – 3 відсотка від нормативної грошової 

оцінки земель; 

 зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та 

садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами,, садовими і 

дачними будинками фізичних осіб – 3 % суми земельного податку; 



 

 

 що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, 

на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші 

споруди, які оподатковуються на загальних підставах) – 25 відсотків від 

суми земельного податку; 

 для розроблення родовищ корисних копалин (кар’єр) – 25 відсотків від 

суми земельного податку.» 

 2. Внести зміни в підпункт 2.1 пункту 2 рішення сесії селищної ради від 

18.01.2011 року № 33 "Про порядок нарахування плати за землю на території 

Власівської селищної ради" та викласти його в такій редакції: 

«2.1. За земельні ділянки сільськогосподарського призначення: 

 землі для ведення городництва – в розмірі 3 відсотка від нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок селища; 

 землі для сінокосіння - в розмірі 3 відсотка від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок селища; 

 землі для садівництва – в розмірі 3 відсотка від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок селища." 

 3. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2015 року. 

 4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації, а саме газеті 

"Світловодськ вечірній" та на сайті Власівської селищної ради 

 5. Копію даного рішення направити до Світловодської ОДПІ для 

використання в роботі. 

 6. Відмінити рішення селищної ради № 550 від 20.06.2014 року "Про 

порядок нарахування плати за землю на території Власівської селищної ради".  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради з питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та 

комунальної власності (голова комісії депутат Якимець М.В.), з бюджетно-

фінансових питань та соціально-економічного розвитку (голова комісії депутат 

Коваленко В.П.) та постійну депутатську комісію з врегулювання архітектурно-

земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії 

депутат Мисько С.М.) 

 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 


