
протокол
проведеrlIrя громадських слухаllь

м.Вiльногiрськ 26.05.2020 р,

С;tухаltlrя розrlочалися о l4.00 го;t.

Слухання закiнчилися о 15.00 год.

Головував: мiський голова Василенко В.П.
Запрошено Bcix бажаючих. Усього заресструвалося - 2l4 чол,

ПОРЯДОК ДЕННИИ:

l. tlpo затвердження мiсцевих податкiв та зборiв у м.Вiльногiрськ
на 2021 piK.

Головнi прав шцо слухонь,.
о Реестрацiя учасникiв слухань проводиться перед заходом /-lo мiсця

проведення слухань;
. Мехаrtiзм реестрачii - кожен рееструсться окремо;
о Час на виступ З-5 хвилин на промовця;
о Кiлькiсть можливих виступiв для одного промовця - один раз, включаючи

вiдповiдi на запитання;
о Повторний виступ з вiдповiдями на зауваження чи письмовi запитання

можливий, як виключення, по закiнченнi виступiв основних промовцiв;
. Реплiки з мiсця забороtlя tо,гься;

о По закiнченнi Громадських слухань приймасться резолюцlя;
о Тривалiсть проведення громадських слухань - не бiльше, нiж 60 хвилин,

.д,ля внесення пропозишiй на розгляд необхiдно утворити лiчильну комiсiю

у склалi 3-х чоловiк.
Запропоновано:
Чезлову Юлiю АнатолiIвну
егорову Наталiю BiKTopiBHy
Боролай Оксану Василiвну

За - одноголосно Проти - Утримались -

Доповiдач: заступник мiського гоJIови з питань дiяльностt викоltаl]чих
органiв ради _ начаJIьник мiського фiнаttсового управлiнrrя вiлыrогiрськоi
MicbKoi ради Днiпропетровськоi областi Зюзь В.Г.

Сlliвдоповiдачi: начальник вiдлiлу комунальноi власностi та Iоридичного
забезпечення управлiння архiтектури, капiтальгlого булiвниItтва та житJlово-



комунального господарства Вiльногiрськоi мiськоi ради [нiпропе,гровськоТ
областi Ткачук C.(D., головний спецiалiст вiдлiлу соцiалыrо-екоt,tом iчноr,о

розвитку ,u i""ест"цiй виконавчого KoMiTeTy Вiльl-tогiрськоТ MicbKoi рали

Щнiпропетровськоi областi Осипiши lra О.А.

СЛУХАЛИ:
зюзь В.г. - заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих

органiв ради - начаJIьника мiського фiнансового управлiння ВiльногiрськоI
MicbKoi рали !,нiпропетровськоi областi, яка повiдомила, що громалськi

слухання проводяться вiдповiдно до Закону Украiни <I1po засади державноi

регуляторноi полiтики у оферi господарськоi дiяльностi> i надала iнформаuiю

щодо Положення про податок на майно (в частинi податку на нерухоме майно,

вiдмiнне вiд земельноi дiлянки), Положення про податок на майно (в частиtti

транспортного податку) та Положення про туристичний збiр.

проект регуляторного акту був пiлготовлений з урахуванням внесених

змiн до Податкового Кодексу та з урахуванням проведеного M-Tecтy (тесту

малого пiдприемништва).
положення про податок на майно (в час,гиrri податку на нерухоме майно,

вiдмiнне вiд земельноi лiлянки), Ilоложення про податок на майно (в час,гинi

транспортного податку) та Положення про туристичний збiр залишено rra piBbri

2020 року.
ставки та пiльги зi сплати земельного податку, орендноl плати

пропонуетьсЯ заJIишитИ на piBHi встановлениХ на 2020 piк, KpiM

землекористувачiв-монополiстiв, а саме землi Енергетики.
ПропонустьСя заJIишитИ ставки €диного податку на piBHi 2020 року,
прийняття рiшення у запропонованiй релакшiт збiльшить надходження до

мiського бюджету на 50% або приблизно на l ,5 млн.грн.
збiльшення розмiру ставок податкiв несе в собi ризики недоотримання

коштiв до мiського бюджету.
Неприйняття рiшення призведе до збиткiв у cyMi 30 млн грIl.

ВИСТУПИЛИ:
Федореtlко В.П.: дсоцiацiя пiдприсмцiв м.Вiльногiрська та керiвники

п iдприсмств-платникiв орендноi плати за землю в м.Вiльногiрськ пiдготували

пропозицii щодо проекту рiшення <Про затверлження мiсцевих податкiв та

зборiв у м.Вiльногiрську на 2021 piK> та запропонуваJlи встановлення ставок

орендноi плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у комунальнiй власttосгi

територiальноi громади м.Вiльногiрськ на 202l piK у наступних розмiрах:

ЛЪlr/п Вид цi.ll ьового п ризtlа чеtl llя зсм€Jl 1,Iloi лi;rя п ки oll Bitt
нор м ати Btroi

грошlовоТ
оцitlки

l зем",r i сi.llьськогоспола рського п ризllачеп ня
1.1. Для ведення товарного сiльськоrq!д9д9!ського з%



виробництва та фермерського господарqlрq зам icTb 50%

2 Зем.lli lкитловоТ ,га громалськоi забудови
!.5 !ля булiвничтва та обслуговування багатоквартирного

житлового булинку (ганки до нежитлових

примiщень, якi використовуються для здiЙснення
пiдприсмницькоi дiяльностi)

з%
замiсть 5%

2.4 булiвель r,оргiвлi,
осiб (магазини,

!,ля булiвничтва та обслуговування
якi встановлюються лля фiзичних
аптеки, склади, тощо)

з%
замiсть 57о

2.5 Щля булiвничтва та обслуговування булiвель торгiвлi,
якi встановлюються для юридичних осiб (магазини,
аптеки, склади, тощо)

5уо
замiсть 1 20%

2,6 !'ля розмiщення та обслуговування тимчасових
споруд, МАФ, тоцо

зо^

замiсть 50%

2.8. Для булiвничтва та обслуговуваrrня туристичноi
iнфраструктури та закладiв громалського харчування
(кафе, ресторани, бари, закусочнi, лiтнi майданчики та
iншi

з%
замiсть 50%

2.10 !,ля булiвничтва та обслуговуваIlня булiвель ринковоГ
irrфраструктури

з%
замiсть 50й

J. Землi промисловостi, трапспорту, зв'язку та itlшого
п ризIl а ч ен llя

3.1 !ля розмiщення та експлуатацii основних, пiдсобних i

допомiжних булiвель та споруд пiдприемствами, що
пов'язанi з користуванням налрами

з%
замiсть 5%о

з.3 fiля розмiщення та експлуатацii основних, пiдсобних i

допомiжних булiвель та споруд пiдприемств
переробноТ, машинобудiвноi та iншоi промисловостi

з%
замiсть 5оlо

3.4 ffля розмiщення
автомобiл ьного
господарства

та експлуатацll
траllспорту

булiвель i спорул
та дорожнього

з%
замiсть 5 

о/о

з.5. /{ля розмiщення та експлуатачii булiвель i спорул
додаткових транспортних послуг,га допомiжних
олерачiй (шино-монтажна майстерня, платна
автостоянка, станцiя техобслуговування тощо)

3%
замiсть 5оlо

4, !ля iнших платникiв, якi не увiйшли до цього перелiку J7о
замiсть 5 

0/о

5. Щля суб'ектiв господарськоi дiяльностi, якi здiйснюють
або мають HaMip здiйснити будiвниrtтво нових об'ек,гiв
торгiвельного призначенtlя, будiвниltтво та

рекоrrструкшiю iснуlочих об'ск,гiв виробничого,
промислового, спрямованих на створення нових

робочих мiсць, запровадженllя HoBiTHix r,ехнологiй в

галузях економiки MicTa - до MoMeHl,y вl]едення об'скта

l%
замiсть 4о%



в експлуатацlю, mle не
отримання документа,
ви конан ня poolT

бiльше 5 poKiB з моменту
який пiдтверджуе початок

та запропонував взяти ii до уваги i врахувати при пiдготовчi резолюцiТ
громадських слухань.

Василешко В.П.: ми вже практично 5 poKiB не пiднiмасмо ставки
земельного податку приватним пiдприсмцям ставки, ми знизили з 7Yо до 5Yо,

зараз знижувати до З Yо вiдсоткiв з урахуванням того, що збiльшусться
навантаження на мiський бюджет, вважаю не зовсiм правильним. [ержава
перекладас на MicbKi бюджети все бiльше фiнансових обов'язкiв по утриманню
лiкарень, закладiв освiти, пiльговий проiзд тощо, тому було б правильним
залишити ставки, якi приЙнятi на сьогоднi, 5Yо для приватних пiдприсмцiв.

Федоренко В.П.: Якi заходи вжито для оптимiзацiТ витрат мiського
бюджету, вирiшувати Bci проблеми лише за рахунок збiльшення дохiдноТ
частини не зовсiм рачiонально?

василенко В.п.: мiською владою вживаються заходи щодо зменшення
видаткiв мiського бюджету, зокрема по заходам, якi стосуються використання
енергоносiiв, це питання перебувае на мо€му особистому контролi.

Архипова С.О. Чи проводився аналiз по суб'сктам господарIовання на
початку року чи в порiвняннi з минулим роком: кiлькiсть. доходнiсть,
надходження до мiського бюлжету?

Зюзь В.Г. Такий аналiз проводиться постiйно, про це зазначено в проектi

рiшення, За даними Вiльногiрськоi ДПI Кам'янського управлiння I-Y ЩПС у
!нiпропетровськiй областi заресстровано станом на 01.01.2020 року -

432 ФОП, станом на 01.10.20l9 року - 411 ФОП, станом на 01.07.20l9 року -
400 ФОП, станом на 01.01.2019 року - 395 ФОП i пiсля проведеного повного i

всебiчного аналiзу прийнято вiдповiдне рiшення заJIишити ставки на piBHi
2020 року.

СЛУХАЛИ:

Ткачука С.Ф.- начальника вiддiлу комунальноi власностi та юридичного
забезпечення управлiння архiтектури, капiтального булiвниuтва та житлово-
комунального господарства Вiльногiрськоi MicbKoi рали .Щнiпропетровськоi
облас,гi.

Положення про податок на майно (в частинi плати за землю) заJIишаеться
як структуровано, так i матерiально на piBHi минулого року. Вiлносно ставок
земельного податку, пропонусться збiльшити лише для монополiстiв -

пiдприсмств енергетики (код цiльового призначення земель 14.01. та l4.02):
двi земельнi дiлянки <Укренерго>. Bci iншi ставки земельного податку та
орендноi плати пропону€ться залишити на piBHi минулого року.



Осипiшину О.А., головного спецiмiста вiддiлу соцiмьно-економiчного
розвитку та iнвестицiй виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoI рали
!,Hi пропетровськоТ областi.

Протягом трьох poкiB ставки сдиного податку для фiзичних осiб -

пiдприсмцiв, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, з€ulежно вiд виду
господарськоi дiяльностi, не змiнювалися, а саме:

l) для першоТ групи платникiв единого податку - 10 % розмiру
прожиткового MiHiMyMy;

2) для другоi групи платникiв единого податку - 10 % розмiру мiнiмальноi
заробiтноТ плати.

ВИСТУПИЛИ:

Фелоренко В.П.: чи с порiвняльний аналiз щодо надходжень до мiського
бюджету, якщо ставки орендноТ плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у
комунальнiй власностi територiальноi громади м,Вiльногiрська встаноtsити на
piBHi 3% вiд нормативноi грошовоТ оцiнки i на piBHi 5% ?

Зюзь В.Г.: надходження зменшаться на 2,4 млн. грн.

Станько Ю. BHic пропозиuiю пiдняти ставку земельного податку лля фiлii
кВiльногiрський гiрничо-металургiйний комбiнат> дТ (оГхк) до 1,4 %, а для
платникiв орендноi плати за земельнi дiлянки знизити з 5О/о до 4Yо.

СЛУХАЛИ:
Василенко В.П. Чи е у присутнiх ще пропозицiТ стосовно розгляду даного

питання? Вiлсутнi. Переходимо до голосування.

Голосування за I пропозицilо:

За-84 Проти- 0 Утримались-5l

Голосування за II пропозицiю:

За-85 Проти- 0 Утримались-43

Голосування за III пропозицiю:

За-4 Проти- 100 Утримались-30

За пiдсумками пiдрахунку голосiв Зюзь В.Г. наголосила на тому, що не Bci

присутнi на громадських слуханнях взяли участь у голосуваннi,
Василенко В.П.: Вiдповiдно до cTaTTi 2.7.9. Статуту територi€цьноi

громади MicTa Вiльногiрська пропозиuiТ вважаються внесеними за



рсзуjtьтатами громадського сJlухання, якuiо за них проголосуваJlо бi.llbrlre

половини жителiв MicTa, якi взяли в ньому участь.
За результатами голосування жоl1}Iа пропозицiя lre набрала гrо,грiбItоi

кiлькостi голосiв.
Пропоную повторно поставити на голосування BHeceнi пропозицiТ.

Голосуваltня за I пропозиllilо]

За, lЗ2 Проти- 0 Утримались-24

Голосуванltя за Il пропозичiю:

За- 74 Про,ги - 2 У,грима,пись - бб

Го.llосуванttя за lIl пропозиuilо:

За- 4 Проти - l1l Утримались - 34

ВИРlШИЛИ:

полоlкешня про податок на майltо (в частинi податку на ltepyxoмe
майно, вiдмiнне вiд земельноi лiляrlки) - залишити на piBHi 2020 року.

Положення про податок на майllо (в част,инi трашспортного податку):
заJlиtuити на piBHi 2020 року.

Положення про туристичний збiр з€l"Iишити на piBHi 2020 року.
положення про податок на майшо (в частиlti плати за землю) -

залишити на piBHi 2020 року, KpiM категорii <Землi енергетики) (код l{iльового

призначення земель l 4.0l . та l4.02), землям енерге,Iики збiлы-t-tити ставку

земельного податку до ЗО/о.

ПоложеlIня про слиний податок залишити на piBHi 2020 року,

Прийняти резолючitо громадських слухань:

резолюцiя
громадських слухань

м. Вiльногiрськ 26.05.2020р.

l. Рекомендувати Вiльногiрськiй мiськiй радi Днiпропетровськоi областi

приЙняти рiшення <Про затвердження мiсцевих податкiв та зборiв у
м.Вiльногiрськ на 2021 piK> згiдно з оllрилюдненим та розглянутим на

громадських слуханнях, проектом регуляторного акту <про затвердження

мiсцевих податкiв та зборiв у м.Вiльногiрськ на 2021 piк).



2. Опублiкувати дану резолюuiю у засобах масовоI iнформаuii та I.ra

офiцiйному веб-сайтi Вiльногiрськоi MicbKoi ради !,нiпропетровськоi облас,гi.

го.rlова громадських слухань

Секретар громадських сл

В.П.Василенко

С.В.Башеiл


