
протокол
проведення громадських (). Iyxaнb

Дро ва,гвердж_еIrня мiсцевих податкiв iЪборiв на територiiВiльноl:iрськоi MicbKoi територiалъноi Iромад и з 2о22рощу

м.Вiльногiрськ 03.06.2021 р.

Слухання )озпочалися о 17.15 год.
Слухання llакiнчилися о 18.00 год.

Головував: секретар ВiльногiрськоТ MicbKoi tr) 1ди Бобошко о.С.
Запрошеlrо Bcix бажаючих. Усього заресструIlilJIося - 249 чол.

ПОРЯДОК ДЕННIZ.Й:

l. ПрО затвер/цження мiсцевих податкi з i зборiв на територii
вiлъногiрськr )i мiсъкtэi територiалъноi громади з zo22po,.y.

.Щоповiд ав: мiський голова Василенко В.П.

Головнi прав.u.а слухань:
о Реестрацiя учасникiв слухань проводиться перед заходом до мiсця

проведення слухань;
о Механiзм реестрацiТ - кожен ресструеться окр€)]до;о Час на виэтуп З-5 хвилин на промовця;

' Кiлькiсть можливих виступiв для одного проNI )вця - один р€в, вкJIючаючи
вiдповiдi на запитання;
о Повторний виступ з вiдповiдями на зауваж().{ня чи письмовi запитання
можливИй, яК виключення, пО закiнченнi виступiв ()]новних промовцiв;о Реплiки з мiсця забороняються;
о ПО закiнч,энНi ГромаДськиХ слуханЬ приймаеть()я резолюцiя;
' Триваrriсть проведення |ромадських слухань - lre бiльше, нiж б0 хвилин.

l]ля пiдрttхунку r.олосiв необхiдно
5-ть.lоловiк.

Запропон()вано:
IIирожок . рина Володимирiвна
чезлова К)лiя Анатолiiвна
Мiловiдова Анна JIеонiдiвна
солоха о.т :ьга евгенiiвна
Яфарова f етяна МиколаiЪна

утворити лiчильну комiсiю у складi

За - одног)лосно Проти - 0 Утримались - 0



Щоповiдllчi: заступник мiського голови з f:]ITaHb дiяльностi виконавчих
органiВ РадИ начщIьниК мiського фiнансовоlrl управлiння Вiльногiрськот
мiськоi Ради ЩнiпропетровськоI областi Зюзь В.Г.

начапънItк вiддiлу комунальнот власностi,гл юридичного забезпечення
управлiння архiтектури, капiтального булiвництIlа та житлово-комун€tльного
господарства Вiльногiрськоi Micbkoi ради ЩнiпропетровськоI областi
Ткачук С.Ф.;

головниiг спецiалiст вiддiлу соцiально-еконоп,гiчного розвитку та iнвестицiй
виконавчого koMiTeTy Вiльногiрськоi Micbkoi рад_л !нiпропетровськоi областi
осипiшина ().А.

СЛУХА.1-IИ:
Зюзь В.Г. - над€Lпа iнформацiю щодо проекту ;riшення кПро встановлення
ставок та пiльг iз сплати податку на нерухоме рtltйно, вiдмiнне вiд земельноi
дiлшrки на теритсlрii Вiльногiрськоi мiськlli територiальноi громади
!нiпропетровськоi областi>. У запропонованiй ре2ц,лкцiт проекту рiшеннrставки
подeтку зztлишенi на piBHi 202I року. Податкоr i зобов'язання у платникiв
податку зрос,гають за рахунок пiдвищення MiHilvtit_гlbHoi заробiтноi плати, яка
безпосереднь() впливае на BapTicTb 1м2 площi не,эухомого майна, яка пiдлягае
оподаткуванню. Згizlно пкУ не Bci об'ектtt HepyxoMocTi пiдлягають
оподаткуванню, в т ч.:

' будiвлi промисловостi, вiднесенi до груItи "Будiвлi промисловi та
склади" (код 125).Щержавного класифiкаторi, будiвель та споруд дк 01s-
2000, UIo використовуються за призначення]4 у господарськiй дiяльностi
суб'сктiв господарювання, основна дiялыt- сть яких класифiкусться усекцiях В-F КВЕД ДК
лiзинг, позичку;

009:2010, та не здаються ik власниками в оренду,

, будiвлi. споруди сiльськогосподарських ТС,]lоРоВиробникiв (юридичних
та фiзичних осiб), вiднесенi до класу "БУ;liвлi .й"."*о.осподарського
признаItення, лiсiвництва та рибного ,-осподарства', (код^ l21l)
ЩержавНого класИфiкатора будiвель та спор]i ц дк 0l8-2000, та не здаються
ix власrгиками в оренду, лiзинг, позичку.

ВисТУП"ИЛИ:
Коваленко Q.Б., представник фiлii кВГМК> z\T <оГХк) - запропонувала

зменшити вiдс:оток ставки податку для будiвель пtrlомисловостi, вiдъесепr, догрупИ "Будiвлi промисловi та склади'' з |Yо до О,75О17.
Смiяненкtl I.B. - виступила з пропозицiею зсUIишити ставку податку урозмiрi 1%.

ГОЛОСУВАННЯ:
василен*о Ч,ц Чи е у присутнiх ще пропози]rii стосовно розгляду даногопитапня? Вiдс,,rтнi. Переходимо до голосування.



За проlrозицiю зменшити вiдсоток ста.вки податку для булiвель
ПРOМИСЛОВосгi, вiднесених до групи "Будiвлi пр()мисловi та склади" з 1% до
0,75уо.

За- 119 Проти - б4 YT1l пмались - 14

За пропозицiю з€Lпишити ставку податку у ро:} vtipi Io/o.

За-72 Проти - 13 Утриллались - 70

СЛУХА,ЛИ:

ТКаЧУКа С.Ф. - надав iнформацiю щодо встаItовлення податку на майно (в
ЧаСТИНi ПлаТи За землю) на територii Вiльногilrэькоi MicbKoi територiальноi
громади.

З 2016 1юкУ розмiр ставок земельного подitгку та орендноТ плати (KpiM
пiдПриемств монопо.тliстiв - АТБ-маркет, IIАТ <l'крнафта>, Ш <Укренерго>)
не збiльшува ]ся. Враховуючи пандемiю kopoHaBip усу та введення карантинних
ЗаХQДiВ, ЗаДJ,я неДопущення зменшення надхоiIкень до мiського бюджеry
пропонуетьсЯ не зб.iльшувати розмiр плати зit землЮ з 2022 РокУ, KpiM
бЮДЖетоутворюючого пiдприемства MicTa - ПАlГ <<Об'еднана гiрничо-хiмiчна
КОШШаНiЯ>>: З 1,ЗО/о на ЗYо, в результатi чого нацх(),Iження до мiського бюджету
збiл,ьшаться <lpieHToвHo на 11,734 млн.грн.

Bci iнцзi ставки земельного податку Т€t орендноi плати як по
м.вiльногiрсt,к, так i по ,щмитрiвському старости,нському округу пропонуеться
з€lпишити на эiвнi цього року.

гоЛоС'УВАННЯ:
василенко В.п. Чи С у присутнiх ще пропоз]ацii стосовно розгляду даного

ПИтання? Вiд,:уlцi. Переходимо до голосування.

За- 133 Проти - 1 Утришtались - 58

СЛУХд.ГIИ:

осипiшltна о.А. - над€rла iнформацiю cTocol]tlo встановлення на територii
ВiльногiРськсli MicbKoi територiальноi громади ,I[нiпропетровськоi областi:
податку на мitйно (в частинi транспортного подат.ку), ставки збору за мiсця для
паркуваНня тJ)ансПортних засобiв, ставки туристиIIного збору та ставок единого
податку для суб'ектiв малого пiдпри€мництва.



Протяго_чI ЧОТИРьох poKiB ставки единого податку для фiзичних осiб -
пiдприсМцiв t та II груПпи, якi здiйснюЮть госпоД€рськУ дiяльнiсть, залежно вiд
виry господitрськоi дiяльностi, не змiнювалися, враховуючи, обговорення на
НаРаДаХ, ПРО.IОЗицii rriдприемцiв, не пiдвищувати ставки податкiв i зборiв було
вирiшено з€lJtишити ставку единого податку длrt платникiв I та II группи на
piBHi минулорiчних, якi дiяли по MicTy Вj.;rьногiрськ i зменшити по
ЩмитрiвськоIду старостинському округу для пла:г lикiв II групи на 5О/о, а саме
встановити:

1) для першоi групи платникiв единого податку - 10 % розмiру
прожитковог ) MiHiMyMy;

2) для лр;rгоi груIIи платникiв единого податку - lO % розмiру мiнiмальноi
заробiтноi плати.

Податок на майно (в частинi транспо[lтного податку) та ставки
туристичногс| збору також з€tлишено на piBHi 202|.)оку.

у цьом'/ Роцi встановлена ставка збору за мiсця для паркування
транспортни>: засобiв за кожний день провадженItя дiяльностi iз забезпечення
паркування l,ранспортних засобiв у гривнях за 1 кв. метр площi земельноi
дiлянки, вiдвэденоi для органiзацii та провадженr я такоТ дiяльностi, у розмiрi
0,01% мiнiмальноi заробiтноi плати, установ.тlэноi законом на 01 сiчня
ПоД&ткового r'звiтного) року на територiТ Вiльногillськоi MicbKoi територiальноi
громади.

ВИСТI/ПИЛИZ

гоЛоС]УВАННЯ:
василенко В.п. Чи С у присутнiх ще пропозl4цii стосовно розгляду даного

питання? Вiдr;утнi. Переходимо до голосування.

за ставкл сдиного податкудля суб'ектiв малогс, пiдпри€мництва:

За- 184 Проти - 0 Утри.t,:ались - 11

За cTaBKz зборУ за мiсця для паркування тран()]Iортних засобiв:

За- |52 Проти - 10 Утрlлмались - 28

За ставки туристрнного збору:

За- l72 Проти - 0 Утриlч ались - 16

За податс|к на MaiiHo (в частинi транспортного rодатку):

За - 126 Проти - 0 Утриlиались - 50



ВИРIШИЛlt:

1. Встаltовити на територiт Вiльногiрськоi Micbkoi територiальноi громади
.щнiпtrlопетровськоi областi ставки единогс податку для суб'ектiв ма-rrого
пiдпрlаемництва на piBHi 2021 року;

2- Встаrtовити на територii Вiльногiрськоi Mi эькоi територiальноi громади
!нiпtrlопетровськот областi ставки збор1 за мiсця для паркування
транспортних засобiв на у розмiрi 0,010% мiнiмальноi заробiтноi плати;

з, Встаr овити на територii Вiльногiрськот Mi эькоi територiальноi громади
,ЩнiпропетровськоТ областi ставки турис,Iичного збору на piBHi 2O2l
року;

Встановити на територii Вiльногiрськоi Mi, ;5116i територiа-гrьноi громади
щнiпропетровськоi областi податок на майно (в 

"асти"i 
транспортного

податку) HapiBHi 202l року;

Встановити ставки та пiльги зi сплати зел4эльного податку та орендноi
плати за землю - на piBHi 202l РокУ, KpiM ()тавки земельного податку за
кодом цiльового призначення земель 11.0l- збiльшити ставку
земел.ьного податку до 3%).

Встановити ставки та пiльги зi сплати ]lодатку на нерухоме майно,
ВiДМiННе ВiД ЗеМельноi дiлянки на Tepzr::opii ВiльногфЪькоi MicbKoI
теритtlрiальноi |ромади !нiпропетровськоI областi на piBHi 2O2I року, а
для будiвель промисловостi - 075%.

4.

5.

6.

ПрийнятI t резолюцiю громадських слухань:

Резолюцiя
громадських слухаtl ь

м. Вiлыlогiрськ 03.06.2021р.

1. Рекоменду.вати Вiльногiрськiй мiсьl..:jй Радi Щнiпропетровськоiобластi прийншти рiшення, розгл""уri на громадсьlих слуханнях:
- <<Прrl встановлення на територii Вiльногiрськоi MicbKoi територiаrrьноi

громадИ .ЩнirропетровськОi областi ставок сдиllDго податку для ryб'ектiвм€tлого пiдприемництва)) ;

- оПро встановлення на територiТ Вiльногiр эькоi MicbKoi територiальноi
|ромади !нiпропетровськот областi ставки збору за мiсця для паркування
транспортних засобiв>>;



- <ПРО ВСТаНсlвлення на територii Вiльногillськоi MicbKoi територiальноi

)u;
- <Пllо встановлення ставок та пiльг зi с;,rлати земельного податку та

MicbKoi територiальноi

податку на нерухоме

,i плttти за землю на територiт Вiльногiр ськот
,.Щнil rропетровськоi областi>> ;

- <<Пllо встан:овлення ставок та пiльг зi l)плати
, ВiДМiНне вiд земельноТ дiлянки на територiТ Вiльногiрськоi MicbKoT

iальноi |ромади Щнiпропетровськоi обласr.j >.

офi iйному веб-сайтi Вiльногiрськоi Micbkoi Ради l{нiпропетровськот областi.

олова гр( )мадськI{х слухань В.П.Василенко

Ю.М.Круть

2. опубпiкувати дану резолюцiю у засобtu< масовоi iнформацii та на

,екретар ]ромадсLких слухань

ЩнiIrропетровськоi областi ставки туристItчного зборр;
- кПрО встановленшI на територii ВiльногillськоТ MicbKoi територiальноi
щнilrропетрOвськоi областi податку на Ma.iiHo (в частинi транспортного

)J


