
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 червня 2019 року № 3 ХХХУІ сесії сьомого скликання 

Баштанка 

 

Про встановлення місцевих податків 

і зборів на території Баштанської 
міської ради об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік 

Відповідно до Податкового кодексу України №2755-YI від 

02.12.2010 року із змінами та доповненнями, Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 

11.09.2003 року №1160 - YI, на підставі пункту 24 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою зміцнення 

метеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, сприяння соціально- 

економічного розвитку територіальної громади, міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Встановити на території Баштанської міської ради об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік наступні податки і збори: 
1.1 Ставки земельного податку згідно з додатком 1; 
1.1.2 Пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного 

податку, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу 

України, за переліком згідно з додатком 2; 
1.2 Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
згідно з додатком 3; 
1.2.1 Пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надані відповідно до 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за 

переліком згідно з додатком 4; 
1.3 Ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності - 
фізичних осіб, згідно з додатком 5; 
1.4. Встановити ставку транспортного податку за легкові автомобілі, з 

року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова 

вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на 

календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль. 
2. Затвердити: 
2.1.Положення про порядок обчислення та сплати земельного податку на території 
Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 6; 
2.2. Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території Баштанської міської ради об’єднаної 
територіальної громади згідно з додатком 7; 
2.3. Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території 
Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади згідно з додатком 8; 
2.4. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на 
території Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади згідно з 
додатком 9. 
3. Офіційно оприлюднити дане рішення у районній газеті «Голос Баштанщини» та на 
офіційному вебсайті міської ради: http://bashtanskaorg@gov.ua, згідно з вимогами 
чинного законодавства. 



4. Копію цього рішення надіслати в електронному вигляді у десятиденний строк з дня 
прийняття до Баштанського управління ГУ ДФС у Миколаївській області. 
5. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради №11 від 25 травня 
2017 року міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 
Баштанської міської ради об’єднаної територіальної громади», №10 від 06 квітня 
2017 року «Про застосування ставок земельного податку в межах об’єднаної 
територіальної громади Баштанської міської ради з 2017року», №1 від 10 березня 
2017 року міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку» 

6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної 
політики. 
Міський голова                                                                                                 І. 
РУБСЬКИЙ 

 


