
Проєкт №3636 

 
 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  _____  ________20019 року      № _______ 

 

Про звільнення від сплати 

земельного податку на 2020 рік 

 

    Керуючись пунктом 28 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, пунктом 284.1. статті 284 Податкового кодексу 

України, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

    1. Звільнити юридичних осіб від сплати земельного податку у розмірі 100 

відсотків на 2020 рік: 

    органи місцевого самоврядування та органи державної влади; органи 

прокуратури; територіальні органи Національної поліції України;                 

органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій;                        

органи Служби безпеки України; військові формування, утворені відповідно        

до законів України; Збройні Сили України; державні та                        

комунальні некомерційні підприємства, які повністю утримуються за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів; комунальні                      

підприємства, засновником яких є Міська рада міста Кропивницького; 

громадські організації, що здійснюють культурнопросвітницьку діяльність, та 

які включені до реєстру неприбуткових установ та організацій. 

    2. Відділу по роботі із засобами масової інформації Міської ради               

міста Кропивницького оприлюднити дане рішення у офіційному                  

віснику Міської ради міста Кропивницького “Вечірня газета”. 

    3. Контроль за виконанням даного рішенн  покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів,                                               

планування та соціально-економічного розвитку з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин                                                 

та охорони навколишнього природного середовища                                                         



та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова                                            Андрій Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Мойсєєва  32 29 74 



Доопрацьовано 03.12.2019   Проєкт №3636 

 
 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  _____  ________20019 року      № _______ 
 

Про звільнення від сплати 

земельного податку на 2020 рік 
 

    Керуючись пунктом 28 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, пунктом 284.1. статті 284 Податкового кодексу 

України, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

    1. Звільнити юридичних осіб від сплати земельного податку у розмірі                            

100 відсотків на 2020 рік: 

    органи місцевого самоврядування та органи державної влади; органи 

прокуратури; територіальні органи Національної поліції України; органи 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій; органи Служби безпеки 

України; військові формування, утворені відповідно до законів України; 

Збройні Сили України; державні та комунальні некомерційні підприємства, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

комунальні підприємства, засновником яких є Міська рада міста 

Кропивницького; громадські організації, що здійснюють 

культурнопросвітницьку діяльність, та які включені до реєстру неприбуткових 

установ та організацій. 

    2. Відділу по роботі із засобами масової інформації Міської ради міста 

Кропивницького оприлюднити дане рішення у місцевих засобах масової 

інформації. 

    3. Контроль за виконанням даного рішенн  покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна. 
 

Міський голова                                                                      Андрій Райкович 
 

Вікторія Мойсєєва  32 29 74 



                                                                                                                                                             ПРОЕКТ №3036                                                   

                    Доопрацьований 04.12.2019 Проєкт № 3636 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року              № _______ 

 

Про надання пільг зі сплати  

земельного податку у 2020 році  

 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті  26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», до пунктів 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України та враховуючи клопотання та  звернення 

юридичних осіб  Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати земельного 

податку у 2020 році за переліком згідно додатку № 1. 

2. Відділу по роботі із засобами масової інформації Міської ради               

міста Кропивницького оприлюднити дане рішення у місцевих засобах масової 

інформації. 

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна.  

  
 

  Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 Вікторія Мойсєєва  32 29 74 



                                                                                                                                                             ПРОЕКТ №3036                                                   

 

Додаток 1 до проєкту рішення №______ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Міської ради міста 

Кропивницького  

від ____ ____________ 20__ р. № ______ 

ПЕРЕЛІК 

пільг для юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

 з 01.01.2020 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області 

3500000000 

Код району 

- 

Код згідно з 

КОАТУУ 

3510100000 

 

місто Кропивницький Кіровоградської 

області 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового зобов’язання 

за рік) 

Юридичні особи 

органи місцевого самоврядування та органи державної влади; 

органи прокуратури; територіальні органи Національної поліції 

України; органи Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій; органи Служби безпеки України; військові 

формування, утворені відповідно  до законів України; Збройні 

Сили України; державні та комунальні некомерційні 

підприємства, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів; комунальні підприємства, 

засновником яких є Міська рада міста Кропивницького; 

громадські організації, що здійснюють культурнопросвітницьку 

діяльність, та які включені до реєстру неприбуткових установ та 

організацій.    

100,00 

 

 

 


