
 

 
 РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

           8 сесія                                  VIІІ скликання 

РІШЕННЯ 

30 червня 2021 року                                                                           № 8-8/VІІІ 

 

Про встановлення ставок та пільг  

із сплати податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки 

 

Код згідно з КОАТУУ 7124985200 

Код згідно з КОАТУУ 7124985202 

Код згідно з КОАТУУ 7124983000 
 

Керуючись статтями 10, 12, 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, від 

28.12.2020 №1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим 

органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати 

місцевих податків та/або зборів», Руськополянська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Руськополянської сільської ради: 

1.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з 

додатком в формі Excel 3 до Порядку затвердженого постановою КМУ від 28.12.2020 

№ 1330; 

1.2. визначити елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки згідно з додатком 2. 

         2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення, згідно  чинного 

законодавства. 

         3. Рішення набирає чинності  з 01.01.2022 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва та постійну комісію з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, благоустрою 

та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                            Олег ГРИЦЕНКО 



                                           Додаток 2 

                                                                                    до рішення  

Руськополянської сільської ради 

                                                                                       від 30.06.2021 № 8-8/VІІІ 

 

Елементи  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

1.Платники податку 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, визначені пунктом 266.1 статті 266 

Податкового кодексу України. 

2.Об’єкт оподаткування 

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

3. База оподаткування 

База  оподаткування визначена   пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

4. Пільги із сплати податку 

Пільги  із сплати податку  визначені  пунктом 266.4  статті 266 Податкового кодексу 

України   та  в додатку 2. 

5. Ставка податку 

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені у 

додатку 1 до даного рішення.  

6. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

7. Порядок обчислення суми податку 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у 

власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової 

адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, встановленому 

пунктами  266.7, 266.8 статті 266  Податкового кодексу України. 

8. Порядок сплати податку 

Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

9. Строки сплати податку 

Строки сплати податку визначені  пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

 

Сільський голова                                                Олег ГРИЦЕНКО 

 


