
протокол

f Iрозптверд*##'#ЁiЁJ*хТfi"#1],;iъЁ#'внатериторiiВiльнr rгiрськоi nnicbKoi,"рrrорiйън. i црошад и з 2о 22року

с.Мtrр'янiвка
04.06.202l р.

Слуханнr, розпочалися о 14.00 год.
Слухання закiцчилися о 15.30 год.

Головував: секретар Вiльногiрськоi MicbKoi ?ади Бобошко о.С.
Запрош,эно Bcix бажаючих. Усiого зареестр)l}€lJIося -52 чол.

поРядок дЕнЕtВЙ:
t, Про затвердження мiсцевих подат_к iB i зборiв на територiiВiлъногiрсысоi мiсъкоi територiальноi .ро*Jд" r 2о22року.
!оповiдав: мiський голова Василенiо В.П.

Головнi пра6, aJ.o спужань:
, Реестраl,;iя учасникiв слухань проводиться перед заходом до мiсцяпровед(эння слухань;
. МеханiзЛд реестрацii - кожен рееструеться окр()мо;о Час на вIIступ З-5 хвилин на промовця;о Кiлькiстt, можливих виступiв для одного проNtовця - один р€в, включаючивiдцовiдi на запитання;
о Повторнllй виступ з вiдповиями на зауваж,(l}t}lд чи письмовi запитанняможливий, як виключення, по закiнченнi висфпiв (,сновн"* .rроrовцiв;о Реплiки з мiсця забороняються;, По закiн,rеннi Громадських слухань прийма€ться резолюцiя;о Трива,ltiс,гь проведення |ромадськиХ слуханЬ --не бiльше, нiж 60 хвилин. ]

z_" #]"ПlДРаХУНКУ 
ГОЛОСiВ необхiдно утворити: лiчильну комiсiю у складi

Запропоновано:
Бондарен ко Тетяна Володимирiвна
ГIлужник Алла МиколаiЪна

lla - одно],олосно Проти - 0 Утримались - 0

lЦОПОВiДа'ri: ЗаСТУПНИк мiського голови з пи,:,анъ дiяльностi виконавчихОРГаНiВ РаДИ НаЧаJIЪНИК МiСЪКого фiнансового управлiння вiльногiрськоiMicbkoi Ради !нiпропетровсъкоi областi Зюзь В.г.



нач€rлыIик 
.вiддiлу комунальноi власностi та юридичного забезпечення

угщавлiння архiтектури, капiтального будiвниl(гва та житлово-комун€tльногогооподарстЕа Вiльногiрськот Micbkoi Ради !нiпропетровськоi областiТкачук С.().;
головнltЙ спедiагriСтвiддiлУ соцiа-гtьНо-еконсцdiчногО розвитку та iнвестицiйвиконавчогс, KoMiTeTy Вiльногiрськоi MicbKoi р:lци ,Щнiпропетровськоi областiОсипiшина О.А.

СЛУХlrЛИ:
зюзь В,г, над€rла iнформацiю щодо проект), рiшення кпро встановленнrI
ставок та пiпьг iз сплати податку на нерухоме лtайно, вiдмiнне вiд земельнот
дiлдянки на територii Вiльногiрськоi' мiсысэТ територiа_гlьноI громади
.щнi,пропетровськот областi>. У запропонованiй ре,цакцiт проекту рiшення ставкиподаткУ запишенi на piBHi 202l року. Податкс Bi зобов'язання у платникiв
ПОДаТКУ ЗРО()ТаЮТЪ За РаХУНОК ПiДвищення мiнiлtальноi заробiтноi, .rnur", 

"*uбезпосеРеДН],О впливае на BapTicTb 1м2 площi нэрухомого майна, якапiдлягае
опOдаткУванFIю, Згiдно tкУ не Bci об'ек:l,и HepyxoMocTi пiдлягаютьоподаткуван]ю, в т ч.:

' будiвлi промисловостi, вiднесенi до гр) пи "Будiвлi промисловi таскладIl" (код 125) !ержавного класифiкатора буцiвель та споруд дк 01s-2000, щовикорlIстовуютъся за призначенням } госп( щарськiй дiяльностi суб'ектiв
госпоl[арювання, основна дiяльнiсть яких класифiку€ться у секцiях В-F KBElt ,.ЩК 009:2010, та не здаються ik Il"Iасниками в оренду, лiзинг,
позичI:у;
будiвлi, споруди сiльськогосподарських т()варовиробникiв (юридичних
та фiз Iчних осiб), вiднесенi до класу "Б,,z цi"пi .irrr.rпо.о..rодарського
признzчення, лiсiвництва та рибного господарства', (*од |27|)
.Щержавного класифiкатора будiвель та споI) /д ДК 018-2000, та не здаютьсяik власниками в оренду, лiзинг, позичку.

ГоЛос'УВАННЯ:
Василец ко В.П. Чи присутнiхDасиJlенко б.lI. чи с у присутнiх ще пропозlацii

питаLння? Вiд,:уlцi. Переходимо до голосування.

За-40

СЛУХА"IИ:

Проти - 1 Утримаrrись --3

стосовно розгляду даного

Не голосувагlи - 8

Ткачука с,Ф, - }IадаВ iнформацiю щодо вста]lовлення податку на майно (вчастинi платII за землю) на територii Вiльногiрк;ькоТ Mic"noi територiальноi
|ромади.

_,__: ?916 року розмiр ставок земельного подаIку та орендноi плати (KpiMпlдприемств lдонополiстiв - АТБ-маркет, IIАТ <<]/крнафrui, Ш uЧпр."фБ;
не збiльшувався, Враховуючи пандемiю KopoHaBitr,,r.y,u 

"".дЬr.ня 
карантиннихзаходiв, задл]{ недопуЩення зменшення надход)(ень до мiського бюджеry



пропонуеться не збiлъшувати розмiр плати :ia землю з 2022 РокУ, KpiMбюджетоут]}орюючого пijприемства MicTa - гL\Т <<Об'еднана гiрничо-хiмiчнакомпанiя>>: з 1 ,3О/о На ЗYо, в резулътатi чого Над.,(одження до мiського бюджетузбiльшаться opicHToB'o наl1,7iцrпr."р". 
- ^_-,{,1vл^Еtltl)l л., м 

]

Bci iHrri ставки земельного податку та оllендноi плати, пiльги як пом,I}iлъноГiр,;5ц, так i по !митрiвському йuро"rп,нському округу пропонуетьсязалишити Hrt piBHi цього року.

ВисТ}'ПИЛИ:
Левковс:ць .К.П. запропонувzLла зменшиIи розмiр орендноi плати заоренду земе. Ib сiльськогосподарського призначеtt] {я:- Для ведення товарного сiльсъкй.rrолuр();кого виробництва (землi пiдгосподарськ zми будiвлями i спорудами),
- Для I}едення товарного .й"."*о.осподарсI кого виробництва (рiлля),- ДлЯ вэденнЯ товарноГо сiльсьКо.о.под-u}() ;кого виробництва (сiножатi,пасовища),
- Для I|едення фермерського господарства,- Для ведення особистого селянського гос]lодарства, з l2yовiд 1гапо rэбластi зir межами населених пунктiв, нгО яких не проведено до 8Yорiллi по областi за межами населених пунктiв, Fil-Э яких не проведено, Bciставки ореlrдноi ]Iлати та земельного псi(атку з€uIишити назапропонова] toмy доповiдачем.

ГОЛОСУВАННЯ:
василенко В,п, Чи е у присутнiх ще пропоз,zцii стосовно розгляду даногопит&ння? Вiд эутнi. Переходимо до голосування.

л,_ _?i пропозицiю з€rлишити розмiр оренднсli плати за оренду земельсlльськоГ9gгIсrд8РСького призначення для ведеIIня особистого селянськогогосцодарства вiд 1га рiллi по областi за межами -населених пунктiв, нго якихне проведено - l2o/o

рiллi
1га

iншi
piBHi

л,_ _]i пропrlзицiю зменшити розмiр орендноi плати за оренду земельсlльськогоспоцарсъкого призначення для ведеЕ,IIя особистого селянськогогосподарства вiд 1га рiллi по областi за межами IIlселених пунктiв, нго якихне проведено з l2Yо да 8Yо

За- 17 Проr,и - 20 Утримались - З Не голосували - 12

ila - 44

СЛУХАJl,И:

ГIроти - 1 Утримались -.3 Не голосували - 4



пФдаткУ на майнО (в частиНi транспортного подЕтку), ставки збору за мiсця дляпаркуваНня транСпортниХ ,",:?11_:1u*" ,уi".,,,п,пного збору та ставок единогопqдаткУ дл.lt суб'сктiв малого rr1дприемництва.
Протягом чотирьох poKiB ..Ъ"п" ;;;;;." податку для фiзичних осiб -ПiДПРИеМЦill I Та II ГРУППЦ 

"Ki 
здiйснююi .о.r.,,{арську дiяльнiстъ, зЕuIежно вiдв}Цу госп()дарськоi дiяльностi, по MicTy I}iльногiр""* 

". змiнювалися,враховуючи, обговорення на нарадах, пропозицii 
"lдпр".rцiв, не пiдвищуватист&вки податкiв i зборiв було вирiшено з€IJIишиIи ставку сдиного податку дляплатникiв I га II группи на piBHi ,rrynoPir""*, яl:i дiяли .rо nnl.ry Вiльногiрськ i

;Н:flЖТ:###ilькоМУ сТаростинсЬкому оr(ругу для платникiв tt 
"ру.,и 

на
1) для першоТ групи платникiв единог() податку - 10 % розмiрупрожитково_ -о MiHiMyMy ;

,*?,.iffri:'ffi1 
ГРУПИ ПЛаТНИКiВ еДИНого податI( / - 10 % розмiру мiнiмальноi

податrlк_на майно (в частинi транспортног(r податку) також з€Lлишено наpiBHi 2020-2а21 poKiB.
у цъомl, роцi вперше встановлена ставка з,бору за мiсця для паркуваннятранспортник засобiв за кожний. день проваджеIIFIя дiяльностi iз забезпеченняпаркування гранспортних засобiв у "р""""* .u 1 кв. метр площi земельноТдiлIнки, вiдпедеНоi длЯ органiзаЦiТ Ъа прОваджеЕпш такоi дiяльносТi, у розмiрi0,0106 МiНiШ,аЛЬНОi .upobirroi плати, 

'у.riо".пеноi 
законом на 01 сiчня

ilffirОГО 
(ЗВiТНОГО) РОКУ На Територii Ьiльногi эськоi MicbKoT територiалъноi

також Вперше, для Щмитрiвсъкого ст€ц)остинського округу, буливстановленi ставки ,гуристичного -збору 
вiд poiMipy мiнiмальноI заробiтноiПЛаl]И' ВСТаНСВЛеНОi ЗаКОНОМ На 1 СiЧНя iвiтного (Ilодаткового) року, для однiеiособи За одн]/ добу тимчасового розмiщення у пл.i,,ц">< .rро*""uння (ночiвлi), врозмiрах:

а) для внутрir:нього туризму - 0,4 О/о;

б) для в'iЪногrl туризму - 1 %.

гоЛоСУВ,{ННЯ:

василенко В,п' Чи С у присутнiх ще пропоз?пдii стосовно розгляду даногопитання? Вiдсутнi. Переходимо до голосування.

Ра - одно]]олосно

l

вирIшили:

Проти - 0 Утримались - 0

L встансвити на територii Вiльногiрськоi Mic:l,koi територiальноi громади
Д:l:ryl..*овськоТ областi ставки сдиного ;Iодатку для суб'сктiв малогопlдпри(мництва:



1) Для пер.шоi групи платникiв единогDпрожитков )го MiHiMyMyj

, uo 
"1J, 

Ёfr. i lЖ'PY"'n 
платникi в едино го пода, г t(у

Резолюцiя
громадських слухань

Вiлъногiрськiй MicbKii
розглянутi на громадськI tх

ПОДатку - 10 % розмiру

- 10 % розмiру мiнiмальноi

04.06.202lp.

радi .Щнiпропетровсъкоi
слуханнях:

2. Встlлновиr

{Hil lропе#НТ,:Ъ"#il"ЪНОГiРСЬКОi l li ськоi територiальноi цромади
тр аF tc портЕих з ас обi в "., ;"#fi t, ii; ] lL ;hЖ:i;.rffi #T##i;

З' 
ffi |'|НЖ"::;"Jf:Нlii"т,"съкоi .ч icbKoi територiалъноi громади
мiнitиалъноТзаробt,""i,;;,'Нхх"#J;:;:Ж#""1"1,.,.i##rн
(под;пткового) року, для однiеi особи
розмiщенr" у ri.й.rf,о*r"uння (ночi"rri,,Трffiчiоu' тиМЧасоВого

а) для в'tутрiшнього туризму - 0,i "Z;"v 
rДUJI..'

б) для в'iЪного туризму - 1%.

4, Встаllовити на територii Вiльногiрсъкоi пгjськоi територiальноi громадищнiпllопетровськоi областi податку на MeliiHo (в частинi транспортногоподаr,ку) на piBHi 2021року;

5, Встаrlовити ставки та пiльги зi сплати зе]йельного гI^гrqтуrплати за землю - на piBHi 2О2lроку, -ni, ,,fii}",;.ilH}xJi"H"Ё".'кодоN,t цiльового призначення земель 11.01- збiльшити ставкуземельного податку до 3% та зменшитл: розмiр орендноi плати заоренду земель сiльськогосподарського призначення для веденняособиэтого селянського господарства вiд 1l.a рiллi по областi за межаминасел()нИх пунктiВ, нгО якиХ не провеДеНс) з l2Yо до 8О/о.

6, Встанrrвити ставки та пiльги зi сплати II)датку.на нерухоме майно,ВiДМiННе ВiД ЗеМеЛЬНОТ Дiлянки на териrорiт вiлъногiрськот мiсъкоiтерито р i алънот громади Щнi пропетровс ькоi, ldла.ri r.ч pi" ii- zoz tpoky.
Прийняти резолюцiю громадських слухань:

с.Мар'lrнiвка

1. Рекомендувати
областi прийняги рiшення,



- к.lро встановлення
!нiпропе,гровськоi

на територii Вiльнс гiрськоi MicbKoi територiальноi
областi ставок €l;иного податку для суб'ектiвпiдllриемни_цтва)) 

;

- nltpo встановлення на територiТ Вiлънrlгiрсъкоi Mi
л -1''о "l;;; *ffi *; J# "##"xl 

i ;Т 1Т' #:Нl;Ё:fr"#;
портн ах засобiв>>;

- оПро встановлення на територii Вiльногiрськоi MicbKoT територiа-гlьноi
, 
*,:::ттовськоi областi ..u".r." тури(r ]ичного збору> ;- <п ро встановлення на територii Вiлiно г iрськоi мiсйт,.риrорiа-гrьноi

1.,днiпропетровськоi 
областi податку на м::tйно (в частинi транспортного

)u;
- <гtро встановлення ставок та пiльг зi )плати земельного податку та

]'Jj,::1jl_r.I], .:1 r.plTopii Вiльноl,iр.r*оi' MicbKoi територiальноiади Щнi пропетровсъкоi областi>.

"ЯР:,.:.:?:":1:::я 
с]авок та пiльг зj сплати податку на нерухоме

1;-РзТ::ззJ:_"I резолюцiю у засоб;tж масовоi iнформацii та на
ЦiЙНОМУ -Зеб-сайтi Вiльногiрсъкоi мiсъкоI ради ц;;;й#.Н;', Н;..;.

олова громадських слухань В.П.Василенко

Ю.М.Крутьр громадських


