
                                                                                                                 проект 

                                                                                                                № 551 

Від 15.02.2017 р. 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в рішення міської ради 

від 24.06.2016 № 05/14-16 «Про встановлення  

місцевих податків  і зборів на території  

м. Бурштин та села Вигівка»  

 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, Законом України від 24.12.2015 № 

909VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», 

пунктом 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97 «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення місцевих податків і зборів на 

території м. Бурштин та села Вигівка, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни в положення «Про податок на майно» (додаток 1 до рішення міської ради 

від 24.06.2016 № 05/14-16) і пункт 4.7. «Пільги щодо сплати земельного податку для 

юридичних осіб» викласти в такій редакції: 

4.7.1. Від сплати земельного податку звільняються:  

4.7.1.1 Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, 

реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; 

4.7.1.2 громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які 

засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій 

інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця 

кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд 

оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків 

суми загальних витрат на оплату праці. 

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право 

застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який 

надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні". 

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх 

підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, 

проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; 

4.7.1.3 Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України; 

4.7.1.4 Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності 

і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту, фізичної культури та спорту, заклади установи і організації, органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та 

організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення 

хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили 

України та Державна прикордонна служба України, підрозділи та Управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів. 

4.7.1.5 Товариства сприяння обороні України; 



4.7.1.6 Заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, 

заказники (крім мисливських), парк державної та комунальної власності, регіональні 

ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятники природи, 

заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;  

4.7.1.7 Дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів 

сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;  

4.7.1.8 Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і 

обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а 

також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає 

одержання прибутків;  

4.7.1.9 Підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-

спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби, за 

земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для 

проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу 

збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву.  

2. Пункт 4.7. «Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб» положення 

«Про податок на майно» (додаток 1 до рішення міської ради від 24.06.2016 № 05/14-16) 

вважати таким, що втратив чинність. 

3. Дане рішення з внесеними змінами набирає чинності з 01 січня 2017 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію міської ради з питань бюджету та 

економічного розвитку (голова комісії В.Рик). 

 

 

Міський голова                                            Роксолана Джура 

 

 

 

Перший заступник міського голови ________________ В.Гулик 

 

Начальник земельно-екологічного відділу ___________ В.Копаниця 

 

Начальник фінансового відділу  ____________________ О.Петровська 

 

Юридичний відділ ____________________ ___________ ___________ 

 


