ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 19.01.2017 р. № 91
м. Вінниця
Про проект рішення міської ради
«Про внесення змін до рішення міської ради
від 23.01.2015 року №1984 «Про встановлення
місцевих податків і зборів та затвердження
Порядків їх справляння» (зі змінами) в
частині встановлення ставок місцевих
податків і зборів на 2017 рік»
Керуючись п.1 ч.2 ст.52 та ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення
міської ради від 23.01.2015 року №1984 «Про встановлення місцевих податків і
зборів та затвердження Порядків їх справляння» (зі змінами) в частині
встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік» (додаток).
2. Подати проект рішення з вищевказаного питання на розгляд міської ради.
3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради
та її виконкому надати дане рішення до секретаріату міської ради для
включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови В.Скальського.
Секретар міської ради
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П.Яблонський

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 19.01.2017 р. № 91
Проект рішення міської ради
Про внесення змін до
рішення міської ради від 23.01.2015
року №1984 «Про встановлення
місцевих податків і зборів та
затвердження
Порядків
їх
справляння» (зі змінами) в частині
встановлення ставок місцевих
податків і зборів на 2017 рік
Відповідно до ч.1 ст. 59 та п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись розділами ХІІ, ХIV Податкового кодексу
України із змінами, Законом України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року
№1791-VIII, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2015 року №1984
«Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх
справляння» (зі змінами), а саме:
1.1. В додатку 1 «Порядок справляння податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки», в Розділі 4 «Ставка податку»:
1.1.1. Абзац перший пункту 4.1. викласти в новій редакції:
«4.1. Встановити наступні ставки для об’єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування, а саме:
у відсотках (%)

№
п/п
1
2
3
4

Об’єкти житлової нерухомості
Житловий будинок
Прибудова до житлового будинку
Квартира
Котедж
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Ставка податку
1,0
1,0
1,0
1,0

Кімнати
у
багатосімейних
0,75
(комунальних) квартирах
6
Садовий будинок
0,75
7
Дачний будинок
0,75
1.1.2. Абзац перший пункту 4.3. викласти в новій редакції:
«4.3. Встановити наступні ставки для об’єктів нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця
розташування (зональності) у відсотках до розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м
бази оподаткування:
5

у відсотках (%)

№
п/п

Об’єкти
нежитлової
нерухомості

Ставка податку для об’єктів, що розташовані в
І зоні

ІІ зоні

ІІІ зоні

IV зоні

1

Будівлі готельні

1,0

0,75

0,5

0,25

2

Будівлі офісні

1,0

0,75

0,5

0,25

3

Будівлі торговельні

1,0

0,75

0,5

0,25

4

Гаражі

0,6

0,4

0,3

0,15

5

Будівлі для
публічних виступів

1,0

0,75

0,5

0,25

6

Господарські
(присадибні) будівлі

0,3

0,2

0,15

0,10

7

Інші будівлі

0,6

0,4

0,3

0,15

1.1.3. Пункт 4.4. виключити;
1.1.4. Пункти 4.5 та 4.6 вважати пунктами 4.4 та 4.5 відповідно.
1.2. В додатку 2 «Порядок справляння транспортного податку»:
1.2.1. В абзаці першому Розділу 2 «Об’єкт оподаткування» цифри
«750» замінити цифрами «375».
1.3. В додатку 3 «Порядок справляння плати за землю»:
1.3.1. Розділ 5 «Порядок обчислення суми земельного податку»
доповнити абзацами наступного змісту:
«Установити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується
для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель,
застосовується із значенням:
- для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень,
сіножатей, пасовищ та перелогів)  100 відсотків;
- для земель несільськогосподарського призначення  106 відсотків".
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1.3.2. У підпункті ґ) пункту b. Розділу 8 «Пільги зі сплати
земельного податку» після слова «науки» доповнити словами «(крім
національних та державних дендрологічних парків)».
1.4. В додатку 4 «Порядок справляння єдиного податку»:
1.4.1. У пункті 3.2. Розділу 3 «База оподаткування» слова та цифри
«розділом ХІІ Податкового кодексу України» замінити словами «Податковим
кодексом України».
1.4.2. Абзаци 2 та 3 пункту 3.3. Розділу 3 «База оподаткування»
виключити.
1.4.3. В Розділі 5 «Ставки податку»:
1.4.3.1. Пункт 5.1. викласти в наступній редакції:
«5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються
у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року
(далі у цьому Порядку – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Порядку –
мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові
ставки)».
1.4.3.2. У підпункті 5.2.1. пункту 5.2. слова «мінімальної
заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму».
1.4.3.3. Підпункт 5.6.1.-5.6.2., 5.6.4. пункту 5.6. викласти в
новій редакції:
«5.6.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім сільськогосподарських угідь,
що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;
5.6.2. для багаторічних насаджень - 0,57;
5.6.4. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах
закритого ґрунту, - 6,33.».
1.4.4. Пункт 8.9. Розділу 8 «Строк та порядок сплати податку»
доповнити підпунктом 8.9.9. наступного змісту:
«Установити, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що
використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної
грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і
багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер,
ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи,
застосовується із значенням 100 відсотків».
1.4.5. Пункт 9.10 Розділу 9 «Строк та порядок подання звітності про
обчислення і сплату податку» доповнити абзацом наступного змісту:
«Норми цього пункту не поширюється на платників єдиного податку, які
здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту.».
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1.5.
В додатку 5 «Порядок справляння збору за місця для
паркування транспортних засобів»:
1.5.1. У пункті 4.1. Розділу 4 «Ставки збору» слова і цифри «від 0,10
до 0,15» замінити словом і цифрами «до 0,075».
2. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2017 року.
3. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з
громадськістю опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (Кривіцький В.Б.).

В.о. керуючого справами виконкому
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С.Чорнолуцький

Департамент фінансів
Ларіна Ірина Вікторівна
Заступник директора департаменту
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