
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

(сесія восьмого скликання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
 

від _____________  2021 року       № _________ 

 

Про встановлення податку  

на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, як складової  

податку на майно 

 

 

Керуючись п.  24 ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підпунктом 12.3 статті 12, статтею 266 Податкового кодексу 

України, ст. 64 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відповідно постанови Кабінету 

Міністрів України № 483 від 24 травня 2017 року “Про затвердження форм типових рішень 

про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки” та з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази 

місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного розвитку громади, 

міська рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Встановити на території Миргородської міської територіальної громади податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як складову податку на майно. 
2. Визначити, що: 

- платники податку встановлюються відповідно до пункту 266.1. статті 266 Податкового 

кодексу України; 

- об'єкт оподаткування встановлюється відповідно до пункту 266.2. статті 266 

Податкового кодексу України; 

- база оподаткування встановлюється відповідно до пункту 266.3 статті 266 Податкового 

кодексу України; 

- ставка податку встановлюється згідно додатку 1 з врахуванням вимог пункту 266.5 

статті 266 Податкового кодексу України; 

- пільги із сплати податку встановлюються згідно додатку 2 та пункту 266.4 статті 266 

Податкового кодексу України; 

- порядок обчислення податку встановлюються відповідно до пункту 266.7 та пункту 

266.8 статті 266 Податкового кодексу України; 

- податковий період встановлюється відповідно до пункту 266.6 статті 266 Податкового 

кодексу України; 

- строк та порядок сплати податку встановлюється відповідно до пункту 266.9 та 266.10 

статті 266 Податкового кодексу України; 

- строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку встановлюється 

відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України. 



 

 

3. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 2022 року: 

- рішення 57 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 10.07.2020 р. №126 "Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

території Миргородської міської ради Полтавської області"; 

- рішення 40 сесії Біликівської сільської ради 7 скликання від 25.06.2020 р. "Про 

встановлення ставок та пільг по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Біликівської сільської ради"; 

- рішення 35 сесії Вовнянської сільської ради 7 скликання від 25.06.2020 р. "Про 

затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно;"; 

- рішення 29 сесії Гаркушинської сільської ради 7 скликання від 30.06.2020 р. "Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території Гаркушинської сільської ради"; 

- рішення 38 сесії Дібрівської сільської ради 7 скликання від 19.06.2020 р. №1 "Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки з 01 січня 2021 року"; 

- рішення 44 сесії Зубівської сільської ради 7 скликання від 04.06.2020 р. "Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки"; 

- рішення 40 сесії Кибинської сільської ради 7 скликання від 26.06.2020 р. "Про 

затвердження Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно"; 

- рішення 57 сесії Петрівцівської сільської ради 7 скликання від 15.07.2020 р. "Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки"; 

- рішення 36 сесії Слобідської сільської ради 7 скликання від 03.07.2020 р. "Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки як складової податку на майно"; 

- підпункт 1.2. пункту 1 рішення 32 сесії Хомутецької сільської ради 7 скликання від 

12.06.2020 р. "Про встановлення місцевих податків і зборів"; 

- абзац 3 пункту 1 та підпункт 2.2 пункту 2 рішення 34 сесії Шахворостівської сільської 

ради 7 скликання від 12.06.2020 р. №07 "Про встановлення місцевих податків і зборів"; 

- рішення 41 сесії Ярмаківської сільської ради 7 скликання від 05.06.2020р. "Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки". 

4. Оприлюднити рішення згідно вимог чинного законодавства. 

5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

бюджету, економіко-інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та 

розвитку сільських територій (Сєров В.В.). 

 

 

 

 

 
Міський голова      Сергій Соломаха 


