
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

09.07.2021                                           Михайлівка                                № 8 - 3/VІІІ 

 

 

Про встановлення на території Михайлівської  

сільської територіальної громади ставок та  

пільг із сплати податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки  

 

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статті 69 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 та статтями 10, 12, 266, 291 

Податкового кодексу України, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Установити на території Михайлівської сільської територіальної 

громади: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 

266.4.2, пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком 

згідно з додатком 2; 

3) елементи оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки згідно з додатком 3. 

2. Платники податку визначаються пунктом 266.1 статті 266 

Податкового кодексу України. 

3. Об’єкт оподаткування визначається відповідно до пункту 266.2 статті 

266 Податкового кодексу України. 

4. База оподаткування визначається пунктом 266.3 статті 266 

Податкового кодексу України. 

5. Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до до пункту 

266.7 статті 266 Податкового кодексу України. 

6. Податковий період визначається підпунктом 266.6 статті 266 

Податкового кодексу України. 



7. Строк та порядок сплати податку визначається пунктами 266.9 та 

266.10 статті 266 Податкового кодексу України. 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

визначаються пунктом 266.7 статті 266 Податкового кодексу України. 

9. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації відповідно до 

вимог законодавства. 

10. Оприлюднити рішення в районній газеті «Вісник рідного краю» та на 

офіційному веб-сайті Михайлівської сільської ради відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

11. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 р. 

12. Рішення від 24.06.2020 № 31 - 2/VІII «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

2021 рік», розмір ставок яких, згідно чинного законодавства встановлюється 

органами місцевого самоврядування визнати таким, що втратили чинність з 01 

січня 2022 року. 

13. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань бюджету, соціально - економічного розвитку 

та інфраструктури. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


