СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LХVІІ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

29.03.2018

м. Сміла

№ 67-30/VII

Про внесення змін до рішення міської ради
від 25.05.2017 № 44-37/VІІ "Про затвердження ставок
земельного податку, розміру орендної плати та пільг
зі сплати земельного податку на 2018 рік в
адміністративних межах Смілянської міської ради"
Відповідно до п. 28 ч.1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 5, 11 ст. 59 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97ВР, абз. 1 п. 281.2 ст. 281, п. 284.4 ст. 284 Податкового кодексу України,
п. 3 розд. ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходж ень у
2018 році" від 07.12.2017 № 2245-VIII, враховуючи рекомендації постійних
комісій міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової
політики, роботи базових галузей народного господарства та розвитку
підприємництва, захисту прав споживачів, торговельного та побутового
обслуговування, виробництва товарів народного споживання від 26.03.1018
та з питань земельних відносин та містобудування, екології, раціонального
природокористування від 20.03.2018 року, міська рада (ідентифікаційний
код 25874705) вирішила:
1. Внести до рішення міської ради від 25.05.2017 № 44-37/VIІ "Про
затвердження ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі
сплати земельного податку на 2018 рік в адміністративних межах
Смілянської міської ради" такі зміни:
1.1 у пункті 1 замість "1,1 відсотків" читати "1,5 відсотки";
1.2 підпункт 1.3. вилучити;
1.3 пункт 1.4. викласти в такій редакції: "1.4. за земельні ділянки, які
перебувають у постійному користуванні установ та організацій органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, органів прокуратури,
закладів, установ та організацій, спеціалізованих санаторіїв для реабілітації,
лікування та оздоровлення хворих, військових формувань, утворених
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відповідно до законів України, Збройних Сил України та Державної
прикордонної служби України, які повністю утримуються за рахунок
державного або місцевих бюджетів, крім міського – 0,1 відсотка від їх
нормативної грошової оцінки.";
1.4 у підпункті 1.5. замість "5 відсотків" читати "3 відсотки";
1.5 у підпункті 1.6. замість "5 відсотків" читати "3 відсотки";
1.6 пункт 1 доповнити підпунктом 1.8. наступного змісту: "1.8. за
земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані
гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та
розробки родовищ корисних копалин, плата за землю справляється у розмірі
3 відсотків нормативної грошової оцінки земель".
1.7 в абзаці 1 пункту 3 замість слів "за одну земельну ділянку" читати
"за земельні ділянки".
2. Встановити, що вказані в цьому рішенні зміни набирають чинності з
1 квітня 2018 року.
3. Директору комунального підприємства "Медіа-центр" Скороход Л.І.
забезпечити публікацію цього рішення в газеті "Сміла".
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської
ради Синьогуба К.І., постійну комісію міської ради з питань місцевого
бюджету, фінансів, податкової політики, роботи базових галузей народного
господарства та розвитку підприємництва, захисту прав споживачів,
торговельного та побутового обслуговування, виробництва товарів
народного споживання, постійну комісію міської ради з питань земельних
відносин та містобудування, екології, раціонального природокористування,
управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста.

Міський голова

О.О. Цибко
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ПОГОДЖЕНО:
Секретар міської ради
Постійна комісія міської ради з
питань земельних відносин та
містобудування, екології, раціонального
природокористування
Постійна комісія міської ради з питань
місцевого бюджету, фінансів,
податкової політики, роботи базових
галузей народного господарства та
розвитку підприємництва, захисту прав
споживачів, торговельного та
побутового обслуговування,
виробництва товарів народного
споживання
Начальник юридичного відділу
Начальник управління архітектури,
регулювання забудови та земельних
відносин міста

К.І. Синьогуб

А.М. Стригун

А.І. Кривко

О.І. Сілко

М.В. Клименко
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