
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок четвертої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

30 січня 2015 року                                                                                                   № 31 

 

 

Про внесення змін до рішення сорок третьої (позачергової) сесії 

шостого скликання Пирятинської міської ради від 27 січня 2015 року № 10 

„Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“ 

 
 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 26, 69 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 12, підпункту 266.5.1 

статті 265, підпунктів 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, підпункту „г“, „е“ 

підпункту 14.1.129
1
 пункту 14.1 статті 14, пункту 33 підрозділу 10 розділу ХХ 

Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), враховуючи лист 

Державної фіскальної служби України від 16.01.2015 № 72215/99-99-19-01-01-

16 та рекомендації ради підприємців при Пирятинській райдержадміністрації, з 

метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків 

і зборів, міська рада     
 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Внести зміни до рішення сорок третьої (позачергової) сесії шостого 

скликання Пирятинської міської ради від 27 січня 2015 року № 10 „Про податок 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки“ виклавши його в наступній 

редакції: 

        „1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки (додається). 

2. Встановити на 2015 рік ставку податку для об’єктів житлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, на рівні 0,5 % 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного 

(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

          3. Встановити на 2015 рік ставку податку для об’єктів житлової 

нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, на рівні 1,0 % 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного 

(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

http://www.docufreezer.com/order


4. Встановити на 2015 рік ставку податку для об’єктів нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб: 

          гаражі (наземні та підземні), криті автомобільні стоянки: 

          до 35,0 кв. метра – пільга; 

         більше 35,0 кв. метра  – на рівні 0,5 % мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази 

оподаткування. 

         5. Встановити на 2015 рік ставку податку для об’єктів нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, на рівні 

0,5 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного 

(податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. 

          6. Надати пільгу на об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб: 

                 господарські (присадибні) будівлі - сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 

майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні 

підстанції. 

           7.  Надати пільгу на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості: 

  релігійних організацій 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. 

           спортивно-оздоровчого призначення; 

           підприємств комунальної власності.    

          8. Зобов’язати відділу фінансів та обліку виконавчого комітету міської 

ради (Цюра І.О.) оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.  

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Шикеринця І.С. та на голову 

постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін  та розвитку підприємництва Салівон О.О.“. 

          2. Зобов’язати відділу фінансів та обліку виконавчого комітету міської 

ради (Цюра І.О.) оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Шикеринця І.С. та на голову 

постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін  та розвитку підприємництва Салівон О.О. 

 

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


