
 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

___________________ сесії 
сьомого скликання 

 
від __ ____________ 2017 року        № ___ 

м. Олександрія  
 

Про внесення змін до рішення міської ради 
від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і збори»  
 

Відповідно до п.п. 24, 28 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання доручення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
№ 01-26/70/1 від 10.04.2017 щодо перегляду ставок по місцевих податках і зборах, з метою 
встановлення справедливого розміру земельного податку за земельні ділянки, які 
перебувають у постійному користуванні, та для стимулювання переоформлення права 
постійного користування на оренду, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради 
та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до пункту 1.3 додатка до рішення міської ради від 23.01.2015 № 1528 

«Про місцеві податки і збори» зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 13.02.2015 
№ 1590 та від 23.01.2017 № 224, доповнивши його абзацом наступного змісту: 

«Встановити з 01.01.2018 для суб’єктів господарювання та громадян за земельні 
ділянки, які перебувають у їх власності чи користуванні (крім державних та комунальних 
закладів, установ, організацій), ставки податку у відсотках до нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок у наступних розмірах: 

Вид використання   
Кф=2,5 Кф=2,0 Кф=1,2 

Кф=1,0 
(житло-

вої 
забудов

и) 
 

Кф=1,0 
(крім 

житло-
вої забу-

дови) 

Кф=0,7 
 

Кф=0,65 
 

Кф=0,5, 
Кф=0,1 

 

 Постійне користування 
(для осіб, які мають право на 
постійне користування 
згідно зі ст.92 Земельного 
кодексу України) 

3 1,5 1 0,03 3 1 1 1 

Постійне користування 
(для осіб, які не мають право 
на постійне користування 
згідно зі ст.92 Земельного 
кодексу України) 

12 5 4 1 5 5 5 5 

Право власності 1 1 1 0,03 1 1 1 1 

Правові документи на землю 
відсутні 

3 3 3 0,03 3 1 2 2 

». 

П Р О Е К Т 
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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          С. ЦАПЮК 


