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 УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

п’ятдесят третя сесія 
сьомого скликання 

                                                         РІШЕННЯ 

 12  лютого 2019 року                   м.  Деражня                                     № 11 

Про внесення змін до рішення  
міської ради від 19 червня 2018 року № 3 

На підставі п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,  враховуючи 
пропозиції постійних комісій міської ради,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та 
зборів на 2019 рік» від 19 червня 2018 року № 3, доповнивши пунктом 1.1.1 такого змісту:  

« 1.1.1 Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають 
у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної 
форми власності): 

- код цільового призначення земель 11.04 «Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 
та   розподілення води)» – 12 % стосовно нормативної грошової оцінки земель; 

- інші земельні ділянки – 5 % стосовно нормативної грошової оцінки земель».                                           
2. Внести зміни до Додатку 1 «Ставки земельного податку» до рішення міської ради 

«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» від 19 червня 2018 року № 3, 
виклавши позиції 03.04; 09.01; 09.02; 09.03 в новій редакції: 

03 Землі громадської забудови

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій4

1,000 1,000 5,000 3,000

09 Землі лісогосподарського призначення

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг  

0,1 0,1 0,1 0,1



3. Внести зміни до абзацу 7 розділу 10 Додатку 7 «Положення про порядок 
обчислення та сплати земельного податку в м. Деражня Хмельницької області» » рішення 
міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» від 19 червня 
2018 року № 3, виклавши у такій редакції: 

«Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для 
видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у 
розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 Податкового 
Кодексу України». 

4. Внести зміни до пункту ж) розділу 3 Додатку 8 «Положення про порядок 
обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. 
Деражня Хмельницької області» рішення міської ради «Про встановлення місцевих 
податків та зборів на 2019 рік» від 19 червня 2018 року № 3, виклавши у такій редакції: 

« ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та 
фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, 
лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та 
споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку». 

5. Внести зміни до розділу 1, 4, 5 Додатку 9 «Положення про порядок обчислення 
та сплати єдиного податку в м. Деражня Хмельницької області» рішення міської ради 
«Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» від 19 червня 2018 року № 3, 
виклавши у такій редакції: 

- розділ 1 абзац 9 « 4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники: а) 
юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків; б) фізичні особи - підприємці, які провадять 
діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно 
до Закону України "Про фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких 
вимог: здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської 
продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції 
та її продаж; провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової 
адреси; не використовують працю найманих осіб; членами фермерського господарства 
такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного 
кодексу України; площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 
власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох 
гектарів, але не більше 20 гектарів»; 

- розділ 1 абзац 16 «3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів 
(крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та 
діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання 
спирту) та столових вин)»; 

- розділ 1 абзац 33 «суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з 
виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ 
ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для 
підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для 
виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення 

0,1 0,1 0,1 0,1

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

0,1 0,1 0,1 0,1

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6776
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6807
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va507565-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n27
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/584%25D0%25B0-18/paran491#n491
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/584%25D0%25B0-18/paran491#n491


кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за 
умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)  такого суб’єкта господарювання)»; 

- розділ 4 абзаци 4-5 «попередній податковий (звітний) рік для новоутворених 
сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб - період з дня державної 
реєстрації до 31 грудня того ж року. Податковий (звітний) період для 
сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб, що ліквідуються, - період з 
початку року до їх фактичного припинення». 

- розділ 4 абзац 8 «для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів 
господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної 
реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки 
єдиного податку, встановленої для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), 
перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому 
відбулася державна реєстрація.»; 

- розділ 5 абзац 15 «фізичні особи - підприємці, які у звітному періоді обрали 
спрощену систему оподаткування та ставку єдиного податку, встановлену для четвертої 
групи, або перейшли на застосування ставки єдиного податку, встановленої для четвертої 
групи, та юридичні особи, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або 
перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових 
земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому 
відбулося таке обрання/перехід, в якому відбулося утворення (виникнення права на 
земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному підпунктом 295.9.2 пункту 295 
Податкового кодексу України». 

6. Внести зміни до розділу 7 абзацу 5 Додатку 10 «Положення про порядок 
обчислення та сплати транспортного податку в м. Деражня Хмельницької області» 
рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» від 19 
червня 2018 року № 3, виклавши у такій редакції: 

« з 1 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних 
засобів, зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця 
подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння 
податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 
станом на перше число відповідного місяця». 

7. Офіційно оприлюднити це рішення на сайті Деражнянської міської ради: https://
der.org.ua.. в строки встановлені чинним законодавством України. 

8. Копію цього рішення надіслати в електронному вигляді у десятиденний строк з 
дня прийняття до ГУ ДФС у Хмельницькій області та Деражнянської ДПІ Красилівського 
управління ГУ ДФС у Хмельницькій області. 

9. Рішення набирає чинності  з моменту його офіційного оприлюднення. 
10. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Сидорук 

В.А. та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально- економічного розвитку (голова комісії Яглінський В.С.) 

https://der.org.ua
https://der.org.ua


Міський голова                                                                                                       Ковпак А. М. 


