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Старобільська міська рада
Сьомого скликання

Протокол № 26/19/21/9
Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з
питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної
власності; депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації; земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовищ; інфраструктури міста
19 червня 2017 року
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Всього депутатів - 26
Всього членів комісій – 24
Депутати не члени комісій – 2 (Літвінова Я.М., Липовий Р.О.)
Присутні члени комісій – 21, в тому числі:
постійна комісія з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності – 5 з 7 (Приходько М.І., Лаврова Р.І., Козачок О.І.,
Лисюк Г.М.,., Івашко Н.О., Хоруженко О.В.);
постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та
інформації – 5 з 6 (Барабаш С.О., Періг В.М., Моложон М.А., Трубачов С.А.,
Журилов О.І).;
постійна комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовищ – 6 з 6 (Романенко Р.С., Толок М.В., Кондратьєв О.Л.,
Круковський О.О., Чуприна В.О., Михайлова Н.Є.);
постійна комісія з питань інфраструктури міста – 5 з 5 (Авдєєнко В.І.,
Кривошея В.А., Усачова О.С., Малахов В.В., Демковський С.П.).
Присутні депутати, не члени комісій – 2 (Літвінова Я.М. - секретар міської
ради, в.о.міського голови, Липовий Р.О.)
Відсутні члени комісій – 3 (Рибалка О.Л., Лаврова Р.І., Флят О.О.).
Головуючий: Приходько М.І., голова постійної комісії з питань економічного
розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності.
Секретар засідання: Барабаш С.О., голова постійної комісії з питань
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації .
Запрошені: Конкіна О.А. - заступник міського голови з фінансових питаньголовний бухгалтер, Авраменко О.В. - начальник відділу організаційного
забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого комітету
Присутні: Конкіна О.А. - заступник міського голови з фінансових питаньголовний бухгалтер, Авраменко О.В. - начальник відділу організаційного
забезпечення апарату Старобільської міської ради та виконавчого комітету
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про встановлення
м.Старобільськ.

місцевих

податків

і

зборів

на

2018

рік

у

Доповідає: Конкіна О.А.. Приходько М.І.
2. Різне.
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Спільне засідання постійних комісій Старобільської міської ради з питань
економічного розвитку, бюджету, фінансів та комунальної власності;
депутатської діяльності, законності, правопорядку та інформації; земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовищ; інфраструктури
міста (далі – спільне засідання постійних комісій) розпочала Приходько М.І.,
яка повідомила, що у відповідності до ст.22 Положення про постійні комісії
Старобільської міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням
Старобільської міської ради від 24.11.2015р. № 1/12 (із змінами), головуючий
на спільному засіданні усіх чотирьох постійних комісій має бути міський
голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради.
За проханням секретаря міської ради, в.о. міського голови Літвінової Я.М.
(у зв’язку з необхідністю Літвінової Я.М. покинути засідання постійних комісій
до завершення засідання) головуючим на даному засіданні за домовленістю з
головами постійних комісій та на підставі ст.22 Положення про постійні комісії
Старобільської міської ради сьомого скликання обрано Приходько М.І.
Вона зазначила, що у спільному засіданні постійних комісій приймають
участь 23 депутата (з 26-ти), в тому числі 21 член комісій (з 24-х).
Приходько М.І. запропонувала розпочати спільне засідання постійних
комісій Старобільської міської ради, ознайомила присутніх з порядком денним,
який складався з одного питання – це встановлення місцевих податків і зборів
на 2018 рік та розглянути три проекти рішень щодо встановлення місцевих
податків і зборів на 2018 рік розроблених депутатом міської ради, головою
постійної комісії з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів та
комунальної власності Приходько М.І., заступником міського голови з
фінансових питань Старобільської міської ради - головним бухгалтером
Конкіною О.А. та начальником відділу організаційного забезпечення апарату
Старобільської міської ради та виконавчого комітету Авраменко О.В.
Головуюча звернулась до членів комісії з запитанням щодо внесення змін
та доповнень до порядку денного.
Змін та доповнення до порядку денного засідання комісії не надійшло.
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1. СЛУХАЛИ:
Приходько М.І., яка звернула увагу присутніх на існування трьох проектів
рішень Старобільської міської ради «Про встановлення місцевих податків і
зборів на 2018 рік». Надала інформацію щодо власного проекту. Вона доповіла,
що її проект рішення розроблено у відповідності до проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового рішення про
встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про
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оподаткування платою за землю, Типового положення про оподаткування
податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка
оприлюднена на офіційному web-сайті Державної фіскальної служби України
(www.sfs.gov.ua) в підрозділі «Діяльність / Регуляторна політика / Проекти
регуляторних актів / 2017 рік». Цей проект постанови розроблено з метою
забезпечення реалізації норм абзацу четвертого підпункту 266.4.2 пункту
266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового
Кодексу України (зі змінами), згідно яких форма рішень органів місцевого
самоврядування щодо ставок та наданих пільг платникам податків зі сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю
має бути затверджена Кабінетом Міністрів України. Нажаль, ця постанова до
теперішнього часу не прийнята.
Вона також зазначила, що в проекті рішення не має потреби копіювати всі
положення Податкового кодексу України щодо місцевих податків та зборів.
Тому, в її проекті рішення зазначені всі обов’язкові елементи визначені статтею
7 Податкового кодексу України з посиланням на конкретну статтю
відповідного місцевого податку чи збору.
Ставки земельного податку розроблено відповідно до видів цільового
призначення земель згідно з Класифікацією видів цільового призначення
земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних
ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 01 листопада 2010 року № 1011/18306 (зі змінами).
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
розроблено відповідно до класифікатора будівель та споруд згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 17 серпня 2000 р. № 507.
Приходько М.І., також попросила членів комісії та присутніх депутатів
уважно розглянути всі три проекти рішень та при згоді об’єднати їх в один
проект.
2. СЛУХАЛИ:
Конкіну О.А., яка запропонувала взяти до єдиного проекту рішення додатки з
проекту Приходько М.І. – додаток 1.1. до положення про оподаткування
податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та додаток 3.1. до
рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік «Ставки
земельного податку на 2018 рік», оскільки, ставки розроблено відповідно до
класифікатора будівель і споруд та згідно з Класифікацією видів цільового
призначення земель. Вона запропонувала провести обговорення по кожній
позиція запропонованих ставок.
Обговорення проектів
ВИСТУПАЛИ:
Барабаш С.О., яка звернула увагу на наявність невідповідності до
законодавства у даних проектах та необхідності внесення певних змін,
доцільність об’єднання трьох проектів в один.
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