
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Помічнянської міської ради 
«Щодо ставок земельного податку 

та наданих пільг зі сплати земельного 
податку юридичним та фізичним 

особам на 2020 рік» 
  

I. Визначення проблеми 
Відповідно до статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про 

встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється 

відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування 

встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). 

Зміни, які часто вносяться до податкового законодавства, вимагають 

щорічного прийняття органами місцевого самоврядування регуляторних 

актів із встановлення місцевих податків. 

Тобто, для встановлення місцевого податку на майно в частині плати за 

землю на 2020 рік необхідно проведення регуляторної процедури. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни V   

Держава V   

Суб'єкти господарювання, V   

у тому числі суб'єкти малого 

підприємництва* 

V   

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення 

місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого 

самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, 

проблема встановлення місцевого податку на майно в частині плати за землю 

не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. 

Для встановлення з 01.01.2020 року місцевого податку на майно в 

частині плати за землю, з урахуванням змін в статтях 269-289 Податкового 

кодексу України, необхідно провести регуляторну процедуру. 

II. Цілі державного регулювання 
Проект рішення розроблено з ціллю: 

  -  Виконання вимог чинного законодавства. 

- Врегулювання правовідносин між Помічнянською міською радою та 

платниками плати за землю. 

- Встановлення ставок місцевого податку на майно в частині плати за 

землю на 2020 рік, які б дозволили збільшити надходження до міського 

бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку міста. 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Залишення існуючої 

на даний момент 

ситуації без змін 

 По закінченню 2019 року рішення про встановлення 

плати за землю на території Помічнянської міської 

ради має бути скасовано як таке, що не пройшло 



регуляторну процедуру і не поширюється на подальші 

періоди. Платники плати за землю залишаться без 

нормативного акту. 

Прийняття 

регуляторного акта, 

положення якого 

повністю 

узгоджуються з 

Податковим 

Кодексом України 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. 

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які 

прийняли участь в обговорені проекту рішення. 

Збільшення привабливості та ефективного 

використання земельних ділянок, які знаходяться у 

власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів 

господарювання. 

Належне фінансування програм соціально-

економічного розвитку Помічнянської ОТГ. 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів 

органу місцевого самоврядування, громадян та суб'єктів господарювання. 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Залишення існуючої на 

даний момент ситуації 

без змін 

Відсутні  По закінченню 2019 

року рішення про 

встановлення плати за 

землю на території 

Помічнянської міської 

ради має бути скасовано 

як таке, що не пройшло 

регуляторну процедуру і 

не поширюється на 

подальші 

періоди. Платники плати 

за землю залишаться без 

нормативного акту. 

Прийняття регуляторного 

акта, положення якого 

повністю узгоджуються з 

Податковим Кодексом 

України. 

Забезпечує досягнення 

цілей державного 

регулювання. 

Враховує пропозиції 

фізичних та юридичних 

осіб, які прийняли участь 

в обговорені проекту 

рішення. 

Збільшує привабливість 

та ефективне 

використання земельних 

ділянок, які знаходяться 

у власності та 

користуванні платників 

плати за землю. 

Дозволяє наповнювати 

місцевий бюджет 

власними 

Відсутні 



надходженнями. 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Залишення існуючої на 

даний момент ситуації 

без змін 

Відсутні По закінченню 2019 року 

рішення «Щодо ставок 

земельного податку 

та наданих пільг зі 

сплати земельного 

податку юридичним та 

фізичним 

особам» 

має бути скасовано як 

таке, що не пройшло 

регуляторну процедуру і 

не поширюється на 

подальші 

періоди. Платники плати 

за землю залишаться без 

нормативного акту. 

Прийняття 

регуляторного акта, 

положення якого 

повністю узгоджуються 

з Податковим Кодексом 

України. 

Забезпечує досягнення 

цілей державного 

регулювання. 

Враховує пропозиції 

фізичних та юридичних 

осіб, які прийняли участь 

в обговорені проекту 

рішення. 

Збільшує привабливість 

та ефективне 

використання земельних 

ділянок, які знаходяться 

у власності та 

користуванні платників 

плати за землю. 

Дозволяє наповнювати 

місцевий бюджет 

власними 

надходженнями. 

Відсутні 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб'єктів 

господарювання, 

що підпадають під 

дію регулювання, 

одиниць 

- - 

  

- 16 16 

Питома вага групи 

у загальній 

кількості, відсотків 

- - - - 100 % 



  

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Залишення існуючої на 

даний момент ситуації 

без змін 

Суб'єкти 

господарювання – 

платники плати за землю 

у 2020 році будуть 

сплачувати плату за 

ставками, що діяли до 31 

грудня року, що передує 

бюджетному періоду, в 

якому планується 

застосування плати за 

землю. 

Відстуні. 

Прийняття регуляторного 

акта, положення якого 

повністю узгоджуються з 

Податковим Кодексом 

України. 

Забезпечує досягнення 

цілей державного 

регулювання. 

Враховує пропозиції 

фізичних та юридичних 

осіб, які прийняли участь 

в обговорені проекту 

рішення. 

Збільшує привабливість 

та ефективне 

використання земельних 

ділянок, які знаходяться 

у власності та 

користуванні платників 

плати за землю. 

Дозволяє наповнювати 

місцевий бюджет 

власними 

надходженнями. 

Суб'єкти 

господарювання будуть 

сплачувати плату за 

землю за ставками згідно 

рішення Помічнянської 

міської ради. 

  

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1 «Залишення існуючої на даний 

момент ситуації без змін» Сумарні витрати для 

суб'єктів господарювання великого і середнього 

підприємництва згідно з додатком 2 до Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 

11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта 

господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії 

регуляторного акта") 

- 

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта, 

положення якого повністю узгоджуються з 

Податковим Кодексом України» Сумарні витрати для 

суб'єктів господарювання великого і середнього 

підприємництва згідно з додатком 2 до Методики 

- 



проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 

11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта 

господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії 

регуляторного акта") 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння 

відповідного бала 

Залишення існуючої на 

даний момент ситуації без 

змін 

2 По закінченню 2019 

року рішення «Щодо 

ставок земельного 

податку та наданих 

пільг зі сплати 

земельного податку 

юридичним та фізичним 

особам» має бути 

скасовано як таке, що не 

пройшло регуляторну 

процедуру і не 

поширюється на 

подальші 

періоди. Платники 

плати за землю 

залишаться без 

нормативного акту. 

Прийняття регуляторного 

акта, положення якого 

повністю узгоджуються з 

Податковим Кодексом 

України. 

4  Цей регуляторний акт 

відповідає потребам у 

розв’язанні визначеної 

проблеми та принципам 

державної регуляторної 

політики. Затвердження 

такого регуляторного 

акта забезпечить 

поступове досягнення 

встановлених цілей. 

  

Рейтинг 

результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Залишення 

існуючої на 

даний момент 

ситуації без змін 

Відсутні. Відсутні.  Суб'єкти 

господарювання – 

платники плати за 

землю у 2019 році 

будуть сплачувати 

плату за ставками, що 



діяли до 31 грудня 

року, що передує 

бюджетному періоду, в 

якому планується 

застосування плати за 

землю. 

Прийняття 

регуляторного 

акта, положення 

якого повністю 

узгоджуються з 

Податковим 

Кодексом 

України. 

 Встановлення 

додаткових пільг 

зі сплати за 

землю. 

Суб'єкти 

господарювання 

будуть 

сплачувати 

плату за землю 

за ставками 

згідно рішення 

Помічнянської 

міської ради 

 Цей регуляторний акт 

відповідає потребам у 

розв’язанні визначеної 

проблеми та 

принципам державної 

регуляторної політики. 

Затвердження такого 

регуляторного акта 

забезпечить поступове 

досягнення 

встановлених цілей. 

  

Рейтинг Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи / причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Залишення 

існуючої на 

даний момент 

ситуації без змін 

 По закінченню 2019 року 

рішення «Щодо ставок 

земельного податку та наданих 

пільг зі сплати земельного 

податку юридичним та фізичним 

особам» 

має бути скасовано як таке, що 

не пройшло регуляторну 

процедуру і не поширюється на 

подальші періоди. Платники 

плати за землю залишаться без 

нормативного акту. 

Х  

Прийняття 

регуляторного 

акта, положення 

якого повністю 

узгоджуються з 

Податковим 

Кодексом 

України. 

 Цей регуляторний акт 

відповідає потребам у 

розв’язанні визначеної проблеми 

та принципам державної 

регуляторної політики. 

Затвердження такого 

регуляторного акта забезпечить 

поступове досягнення 

встановлених цілей. 

Зміни у Податковому 

кодексі України, 

зниження 

платоспроможності 

платників податків, 

зменшення кількості 

суб’єктів 

господарювання. 

Політична та економічна 

ситуація в країні. 

  

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної 

проблеми 

          1. Оприлюднення проекту рішення «Щодо ставок земельного податку 



та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та фізичним 

особам»  на території Помічнянської міської об’єднаної територіальної 

громади з метою отримання зауважень та пропозицій. 

           2. Встановлення ставок плати за землю у складі податку на майно, що 

справляється у формі земельного податку. 

           3. Встановлення ставок плати за землю у складі податку на майно, що 

справляється у формі орендної плати. 

           4. Встановлення додаткових пільг зі сплати земельного податку для 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, 

організацій та підприємств Помічнянської міської ради, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 

  

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати 

або виконувати ці вимоги 
          Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів 

господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені 

нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування 

наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і 

зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні 

процедури. 

  

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 

01.01.2020, та діє протягом року, з можливістю внесення змін до нього та 
його відміни в разі змін у чинному законодавстві. 

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути 

економічна криза та значні темпи інфляції. Збільшення тарифів на 

енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної 

заробітної плати можуть вплинути на платоспроможність населення та 

знизити рівень надходження податку. Значні темпи призводять до зниження 

попиту на користування земельними ділянками, та призводять до відмови від 

користування землею.  

Ці фактори можуть значно знизити привабливість використання земель 

для  суб’єктів господарювання. 

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна 

стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП.  

  

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

           Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому 

розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта 

обрано такі прогнозні статистичні показники: 

Назва показника  2018р. 2019 р. 

Збір інформації щодо 

кількості суб’єктів 

малого 

підприємництва, на 

яких поширюється дія 

акта 

100% 100% 



IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 
        Відстеження результативності регуляторного акту буде 

здійснюватись земельно – екологічним відділом виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради. 

Метод проведення відстеження результативності:: 

Статистичний. 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності: 
 Статистичні 

- Аналітичні показники Добровеличківського відділення 

Голованівської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області; 

-  Інформація та дані відділу фінансів, економіки та інвестицій 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради. 

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде 

здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом. 

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік з 

дня набрання чинності регуляторного акту. 

              

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Кількість платників 

податку 

16 16 

Надходження 

земельного податку з 

юридичних осіб 

(тис.грн.) 

3424225,00 3424225,00 

Надходження 

земельного податку з 

фізичних осіб (тис.грн.) 

138165,00 138165,00 

Загальні надходження 

до місцевого бюджету 

3563390,00 3563390,00 

Рівень 

поінформованості 

суб’єктів 

господарювання 

стосовно основних 

положень 

регуляторного акта,% 

100% 100% 



 

  

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест) 
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання 

на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку 

процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 

розробником у період з "08" квітня 2019 р. по "15" квітня 2019 р. 

Порядковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі 

столи, наради, робочі зустрічі 

тощо), інтернет-консультації 

прямі (інтернет-форуми, 

соціальні мережі тощо), 

запити (до підприємців, 

експертів, науковців тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні 

результати 

консультацій 

(опис) 

1 Робочі зустрічі 1 Отримання 

інформації та 

пропозицій 

2 круглі столи 1 Отримання 

інформації 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого 

підприємництва (малі): 

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 16 (одиниць), 

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотки) (відповідно 

до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" 

додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта). 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання 

Порядковий номер Найменування 

оцінки 

У перший рік 

(стартовий 

рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати 

за п'ять 

років 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 

регулювання 

1 Придбання 

необхідного 

обладнання 

(пристроїв, 

машин, 

механізмів) 

Формула: 

кількість 

 0 0  0  



необхідних 

одиниць 

обладнання Х 

вартість одиниці 

2 Процедури 

повірки та/або 

постановки на 

відповідний облік 

у визначеному 

органі державної 

влади чи 

місцевого 

самоврядування 

Формула: 

прямі витрати на 

процедури повірки 

(проведення 

первинного 

обстеження) в 

органі державної 

влади + витрати 

часу на процедуру 

обліку (на 

одиницю 

обладнання) Х 

вартість часу 

суб’єкта малого 

підприємництва 

(заробітна 

плата) Х 

оціночна 

кількість 

процедур обліку 

за рік) Х 

кількість 

необхідних 

одиниць 

обладнання 

одному суб’єкту 

малого 

підприємництва 

0  0  0  

3 Процедури 

експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні 

витрати - 

витратні 

матеріали) 

Формула: 

0  0  0  



оцінка витрат на 

експлуатацію 

обладнання 

(витратні 

матеріали та 

ресурси на 

одиницю 

обладнання на 

рік) Х кількість 

необхідних 

одиниць 

обладнання 

одному суб’єкту 

малого 

підприємництва 

4 Процедури 

обслуговування 

обладнання 

(технічне 

обслуговування) 

Формула: 

оцінка вартості 

процедури 

обслуговування 

обладнання (на 

одиницю 

обладнання) Х  

кількість 

процедур  

технічного 

обслуговування на 

рік на одиницю 

обладнання Х  

кількість 

необхідних 

одиниць 

обладнання 

одному суб’єкту 

малого 

підприємництва 

 0 0  0  

 

5 Інші процедури 

(сплата плати за 

землю) 

3425225,00 Х 17126125,00 

 

6 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 

+ 3 + 4 + 5) 

3425225,00 Х 17126125,00 

 

7 Кількість 16 16 16 
 



суб'єктів 

господарювання, 

що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, 

одиниць 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

Розрахунок вартості 1 людино – години: 

- Норма робочого часу на 2019 рік становичть при 40 – 

годинному робочому тижні – 1993 години ( норми тривалості 

робочого часу на 2019 рік відповідно до листа Мінсоцполітики 

від 08.08.2018 року № 78/0/206-18 « Про розрахунок норми 

тривалості робочого часу на 2018 рік») 

- Використовується мінімальна заробітня плата, яка згідно із 

Законом України від 23.11.2018 № 2629-VІІІ « Про державний 

бюджет України на 2019 рік» з 01.01.2019 у місячному розмірі 

становить 4173, 00 у поточному розмірі – 25, 13 грн. 

 

9 Процедури 

отримання 

первинної 

інформації про 

вимоги 

регулювання 

Формула: 

витрати часу на 

отримання 

інформації про 

регулювання, 

отримання 

необхідних форм 

та заявок Х 

вартість часу 

суб'єкта малого 

підприємництва 

(заробітна 

плата) Х 

оціночна 

кількість форм 

1 

год.*25,13=25,13 

грн.  

25,13 грн.   125,65 грн. 

 

10 Процедури 

організації 

виконання вимог 

регулювання 

Формула: 

витрати часу на 

розроблення та 

впровадження 

внутрішніх для 

суб'єкта малого 

1 

год.*25,13=25,13 

грн.  

25,13 грн.  125,65 грн. 

 



підприємництва 

процедур на 

впровадження 

вимог 

регулювання Х 

вартість часу 

суб'єкта малого 

підприємництва 

(заробітна 

плата) Х 

оціночна 

кількість 

внутрішніх 

процедур 

11 Процедури 

офіційного 

звітування 

Формула: 

витрати часу на 

отримання 

інформації про 

порядок 

звітування щодо 

регулювання, 

отримання 

необхідних форм 

та визначення 

органу, що 

приймає звіти та 

місця звітності + 

витрати часу на 

заповнення 

звітних форм + 

витрати часу на 

передачу звітних 

форм (окремо за 

засобами 

передачі 

інформації з 

оцінкою кількості 

суб'єктів, що 

користуються 

формами засобів 

- окремо 

електронна 

звітність, 

звітність до 

органу, 

поштовим 

0 0 0  

 



зв'язком тощо) + 

оцінка витрат 

часу на 

корегування 

(оцінка 

природного рівня 

помилок)) Х 

вартість часу 

суб'єкта малого 

підприємництва 

(заробітна 

плата) Х 

оціночна 

кількість 

оригінальних 

звітів Х кількість 

періодів 

звітності за рік 

12 Процедури щодо 

забезпечення 

процесу 

перевірок 

Формула: 

витрати часу на 

забезпечення 

процесу перевірок 

з боку 

контролюючих 

органів Х 

вартість часу 

суб'єкта малого 

підприємництва 

(заробітна 

плата) Х 

оціночна 

кількість 

перевірок за рік 

0 0  0  

 

13 Інші процедури 

(уточнити) 

0  0  0  

 

14 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 + 

10 + 11 + 12 + 

13) 

50.25 Х 251,3 

 

15 Кількість 

суб'єктів малого 

підприємництва, 

що повинні 

16 16 16 

 



виконати вимоги 

регулювання, 

одиниць 

16 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний 

стовпчик "разом" 

Х кількість 

суб'єктів малого 

підприємництва, 

що повинні 

виконати вимоги 

регулювання 

(рядок 14 Х рядок 

15) 

804 Х 4020,8 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого 

підприємництва 
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами 

Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені 

повноваженням лише встановлювати  ставки місцевих податків (зборів), не 

змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури. 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п'ять років 

1 Оцінка "прямих" витрат 

суб'єктів малого 

підприємництва на 

виконання регулювання 

3425225,00 17126125,00 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб'єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування 

804,00 4020,8 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого 

регулювання 

3425225,00 17126125,00 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування 

регулювання суб'єктів 

малого підприємництва 

- - 

5 Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

3425225,00 17126125,00 



регулювання 

 

 

  

спеціаліст – юрист І категорії 

з питань реєстрації актів                                                     Поворознюк Ю.О. 

цивільного стану (реєстрації  

громадян) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Дванадцята  сесія восьмого скликання 

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 від                                                                   №  

м. Помічна 
Щодо ставок земельного податку  
та наданих пільг зі сплати земельного 
податку юридичним та фізичним  
особам на 2020 рік 
  

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Помічнянська міська рада 

в и р і ш и л а: 
 

1. Установити на території  Помічнянської міської ради: 

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1, 2; 

        2) встановити ставку податку за земельні ділянки, які перебувають у 

постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форми власності) в розмірі 5% від їх нормативної грошової 

оцінки; 

3) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 

284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно                                       

з додатком 3. 

2. Виконавчому комітету  міської ради забезпечити направлення копії 

даного рішення Добровеличківському відділенню Голованівської ОДПІ та 

Новоукраїнській ОДПІ у Кіровоградській області та оприлюднити на сайті 

Помічнянської міської ради.                                                                                  
         3. Вважати таким, що втрачають чинність з 01.01.2020 року рішення 

Помічнянської міської ради від 27.06.2018 року № 283 « Щодо ставок 

земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку 

юридичним та фізичним особам на 2019 рік». 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. 

        5. Організацію виконання цього рішення покласти на Добровеличківське 

відділення  Голованіської об’єднаної державної податкової інспекції 

головного  управління  державної фіскальної служби у Кіровоградській 

області та Новоукраїнську об’єднану державну податкову інспекцію 

головного  управління  державної фіскальної служби у Кіровоградській 

області. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, 

побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування. 
 

Міський голова                                                                               Антошик М.М. 



 

Додаток 1 

до  рішення про встановлення ставок 

та пільг із сплати земельного податку 

СТАВКИ  

земельного податку м. Помічна 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

з 01 січня 2020  року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

35        2171              0300                   м.Помічна Добровеличківського району 

  

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва4      

0,300          0,300 1,000 1,000 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства4 

0,300 0,300 1,000 1,000 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства4 

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства4 

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.05 Для індивідуального садівництва4 0,300 0,300 0,300 0,300 

01.06 Для колективного садівництва4 0,300 0,300 0,300 0,300 

01.07 Для городництва4 0,300 0,300 0,300 0,300 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,300 0,300 0,300 0,300 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,300 0,300 0,300 0,300 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської 
продукції  

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 0,300 0,300 0,300 0,300 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

призначення 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,300 0,300 0,300 0,300 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)4 

3,000 0,070 3,000 0,070 

02.02 Для колективного житлового 
будівництва4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  1,000 1,000 1,000 1,000 

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.07 Для іншої житлової забудови   2,000 2,000 2,000 2,00 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,100 0,100 0,100 0,100 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.07 Для будівництва та обслуговування 3,000 3,000 5,000 5,000 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

будівель торгівлі  

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування  

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

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

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

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури  

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

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

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

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

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

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.07 Для збереження та використання парків 
- пам’яток садово-паркового мистецтва  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

3,000 3,000 3,000 3,000 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

3,000 3,000 3,000 3,000 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів4 

0,3000 0,300 0,300 0,300 

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

0,300 0,300 0,300 0,300 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  0,300 0,300 0,300 0,300 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,300 0,300 0,300 0,300 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення4 

0,300 0,300 0,300 0,300 

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту4 

0,300 0,300 0,300 0,300 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

0,300 0,300 0,300 0,300 

07.04 Для колективного дачного будівництва   0,300 0,300 0,300 0,300 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,300 0,300 0,300 0,300 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

0,300 0,300 0,300 0,300 

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

0,300 0,300 0,300 0,300 

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

0,300 0,300 0,300 0,300 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,300 0,300 0,300 0,300 

09 Землі лісогосподарського призначення 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

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

0,300 0,300 0,300 0,300 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,300 0,300 0,300 0,300 

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

0,300 0,300 0,300 0,300 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.06 Для сінокосіння  0,050 0,050 5,000 5,000 

10.07 Для рибогосподарських потреб  0,050 0,050 5,000 5,000 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,050 0,050 5,000 5,000 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, що 

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



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
пов’язані з користуванням надрами   

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  

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

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

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

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)  

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

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

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

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд залізничного транспорту 

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

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд морського транспорту   

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

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд річкового транспорту   

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

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства4 

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

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд авіаційного транспорту  

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

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

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

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд міського електротранспорту  

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

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій  

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

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд іншого наземного транспорту  

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

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для 3,000 3,000 5,000 5,000 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
і споруд телекомунікацій  

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

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
та споруд об’єктів поштового зв’язку  

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

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

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

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

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

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій   

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

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії  

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

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

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

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил4 

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

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії4 

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

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби4 

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

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ4 

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

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби4 

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

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки4 

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

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 3,000 3,000 5,000 5,000 



інших, утворених відповідно до законів, 
військових формувань4 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до  рішення про встановлення ставок 

та пільг із сплати земельного податку 

СТАВКИ  

земельного податку с.Помічна, с.Новопавлівка, с.Червоний Розділ 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію 

з 01 січня 2020  року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

          35        2408             4801                   с. Помічна Новоукраїнського району 

35        2408              4802                   с. Новопавлівка Новоукраїнського району 

35        2408              4803                   с. Червоний Розділ Новоукраїнського району 

 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва4      

0,350          0,350 0,350 0,350 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства4 

0,350          0,350 0,350 0,350 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства4 

0,350          0,350 0,350 0,350 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства4 

0,350          0,350 0,350 0,350 

01.05 Для індивідуального садівництва4 0,350          0,350 0,350 0,350 

01.06 Для колективного садівництва4 0,350          0,350 0,350 0,350 

01.07 Для городництва4 0,350          0,350 0,350 0,350 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,350          0,350 0,350 0,350 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,350          0,350 0,350 0,350 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

0,350          0,350 0,350 0,350 

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

0,350          0,350 0,350 0,350 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції  

0,350          0,350 0,350 0,350 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

0,350          0,350 0,350 0,350 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,350          0,350 0,350 0,350 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)4 

1,000 0,040 1,000 0,040 

02.02 Для колективного житлового 
будівництва4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  0,100 0,100 0,100 0,100 

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

0,100 0,100 0,100 0,100 

02.07 Для іншої житлової забудови   2,000 2,000 2,000 2,00 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,100 0,100 0,100 0,100 

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій 
та органів4 

3,000 3,000 3,000 3,000 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

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

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування  

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

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

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

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури  

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

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

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

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

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

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів4 

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.07 Для збереження та використання парків - 
пам’яток садово-паркового мистецтва  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.08 Для збереження та використання 3,000 3,000 3,000 3,000 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

заказників  

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

3,000 3,000 3,000 3,000 

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

3,000 3,000 3,000 3,000 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів4 

0,3000 0,300 0,300 0,300 

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

0,300 0,300 0,300 0,300 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  0,300 0,300 0,300 0,300 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,300 0,300 0,300 0,300 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення4 

0,300 0,300 0,300 0,300 

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту4 

0,300 0,300 0,300 0,300 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

0,300 0,300 0,300 0,300 

07.04 Для колективного дачного будівництва   0,300 0,300 0,300 0,300 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,300 0,300 0,300 0,300 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

0,300 0,300 0,300 0,300 

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

0,300 0,300 0,300 0,300 

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

0,300 0,300 0,300 0,300 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,300 0,300 0,300 0,300 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

09 Землі лісогосподарського призначення 

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

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,100 0,100 0,100 0,100 

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

0,100 0,100 0,100 0,100 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.06 Для сінокосіння  0,050 0,050 5,000 5,000 

10.07 Для рибогосподарських потреб  0,050 0,050 5,000 5,000 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  0,050 0,050 5,000 5,000 

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

0,050 0,050 5,000 5,000 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,050 0,050 5,000 5,000 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

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



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами   

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  

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

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

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

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)  

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

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

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

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд залізничного транспорту 

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

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд морського транспорту   

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

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд річкового транспорту   

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

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства4 

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

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд авіаційного транспорту  

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

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

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

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд міського електротранспорту  

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

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій  

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

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель 
і споруд іншого наземного транспорту  

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



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 
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грошову оцінку 
яких не проведено 
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юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

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

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
і споруд телекомунікацій  

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

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
та споруд об’єктів поштового зв’язку  

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

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

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

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

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

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій   

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

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об’єктів передачі електричної та 
теплової енергії  

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

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

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

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил4 

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

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії4 

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

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби4 

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

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ4 

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

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби4 

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

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки4 

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

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 3,000 3,000 5,000 5,000 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
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осіб 
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осіб 
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осіб 

для 
фізичних 

осіб 

інших, утворених відповідно до законів, 
військових формувань4 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення про встановлення ставок  

та пільг із сплати земельного податку  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням __________________________________ 
(найменування сільської, селищної,  

міської ради/ради об’єднаних територіальних 

громад) 

від ____ ___________ 20__ р. № ______ 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку1 

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

 з 01 січня 2020 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

35        2171              0300                   м.Помічна Добровеличківського району 

35        2408              4801                   с.Помічна Новоукраїнського району 

35        2408              4802                   с.Новопавлівка Новоукраїнського району 

35        2408              4803                   с.Червоний Розділ Новоукраїнського району 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового зобов’язання 

за рік) 

Юридичні особи державної та комунальної форм                       100 

власності, які фінансуються за рахунок місцевого,  

районного та державного бюджетів та комунальні  

підприємства міста Помічна 

 

__________ 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 

30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних 

населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 

затверджуються окремо. 
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