
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

(двадцять перша сесія восьмого скликання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
 

від 07 липня 2022 року        № 118 

 

Про внесення змін до рішення 

8 сесії міської ради 8 скликання 

від 02.06.2021 року №209 "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», п.п. 12.3 ст. 12, п.п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу 

України, міська рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Внести зміни в додаток 2 до рішення восьмої сесії міської ради  восьмого скликання 

від 02 червня 2021 року №209 «Про встановлення податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, як складової податку на майно»,  виклавши його в 

новій редакції (додається). 
 

2. Оприлюднити рішення згідно з вимогами чинного законодавства. 

 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення двадцять першої сесії  

міської ради восьмого скликання  

від 07 липня 2022 року № 118 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Пільги встановлюються та вводяться в дію  з 01  січня 2022 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 

16 20 5310900000 
Миргородська міська територіальна 

громада 

 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Фізичні особи/ Об'єкти житлової нерухомості, які належать 

учасникам бойових дій, за податковий період в якому відбувалося 

проходження служби в зоні бойових дій 

100 

Пенсіонери за віком/ Гаражі наземні, але  не  більше  ніж  на  

один об’єкт  50 

Особи з інвалідністю першої і другої груп/ Гаражі наземні, але  не  

більше  ніж  на  один об’єкт 50 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту/ Гаражі наземні, але  не  більше  ніж  на  один об’єкт 
50 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи / Гаражі наземні, але  не  

більше  ніж  на  один об’єкт 
50 

Підприємства та організації, які є власниками будівель 

лікувально-профілактичного, оздоровчого, реабілітаційного 

призначення ² 
100 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях 

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

затверджуються окремо. 

² Пільга діє в період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року. 

 

Секретар міської ради                                                                                 Олександр ГУРЖІЙ 

 


