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Про внесення змін до рішення
сільської ради від 18.06.2020 року
№29 «Про встановлення ставок та
пільг зі сплати земельного податку на
території Судилківської сільської
ради»
Керуючись Податковим кодексом України, статтею 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, розглянувши лист Державної регуляторної служби України від
30.06.2020 року ВИХ№4386/0/20-20, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської
ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку , сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сільської ради від 18.06.2020 року №29 «Про
встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Судилківської
сільської ради»:
1.1 слово «інвалід» у всіх числах і відмінках замінити на слово «особа з
інвалідністю» у відповідних числах і відмінках;
1.2. підпункт 2.3 Порядку справляння плати за землю, в частині земельного податку
(Додаток 3) викласти в наступній редакції:
«2.3. Не сплачується податок за:
а) сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених
відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення,
гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і
хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо
ведення сільського господарства;
б) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або
у стадії сільськогосподарського освоєння;
в) земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які
використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
г) землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням,
резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками,
водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними
спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та
обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них
розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження,
протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові
екрани, очисні споруди;
- майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для
зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного
транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності,
власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному
капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
д) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та
фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та
виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями,
генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
е) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
є) земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які
відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками
на безоплатній основі.
ж) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших
будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути
(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.»
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на сайті сільської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на фінансовий відділ та відділ
комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та земельних
відносин сільської ради.
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