
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про внесення змін до рішення міської ради 
від 21.12.2018 № 639 
 

Відповідно до п.п. 24, 28 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від _______ 2019 № ____ 
та висновки постійних комісій міської ради, 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до пункту 18 рішення міської ради від 21.12.2019 № 639 «Про 
передачу земельних ділянок в постійне користування» щодо уточнення дати зміни 
коефіцієнту Кф (коефіцієнту функціонального використання) з 2,0 на 3,0 та викласти його в 
редакції: 

«Внести зміни з 17.07.2018 до пункту 1 рішення міської ради від 23.06.2017 № 317 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і 
збори»», змінивши у таблиці «Кф=2,0» на «Кф=3,0». 

Доповнити додаток до рішення міської ради від 22.05.2018 № 514 «Про внесення змін 
до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і збори»», доповнивши 
його абзацом наступного змісту: 

«Визначити для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей 
Державного земельного кадастру, та за відсутності коду Класифікації видів цільового 
призначення земель для земельної ділянки у відомостях Державного земельного кадастру 
відсутній, для яких з 01.01.2017 по 16.07.2018  Кф=2,0, а з 17.07.2018 – Кф=3,0: 

 - 1,5% для осіб, які користуються земельною ділянкою на праві постійного 
користування, але відносяться до осіб, перелічених у статті 92 Земельного кодексу, що 
мають право на постійне користування; 

  - 5% для осіб, які користуються земельною ділянкою на праві постійного 
користування, але не відносяться до осіб, перелічених у статті 92 Земельного кодексу, що 
мають право на постійне користування; 

- 1% для осіб, які володіють земельною ділянкою на праві власності; 
- 3% для осіб, у яких відсутні правові документи на земельну ділянку».». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської 
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 
 
 
 
 
Міський голова       Степан ЦАПЮК 

П Р О Е К Т 


