Доопрацьовано 27.07.2022
ПРОЄКТ № 1240

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “___” ________ 2022 року

№ ______

Про надання пільг зі сплати
земельного податку у 2023 році
Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту
12.3.8, пункту 12.3, статті 12, пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу
України та враховуючи Укази Президента України від 14 березня 2022 року
№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17.05.2022 року
№341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»,
клопотання та звернення юридичних осіб, Кропивницька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити пільги для юридичних осіб зі сплати земельного податку
у 2023 році за переліком згідно з додатком.
2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті сайті
Кропивницької міської ради в установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету та податкової політики, з питань екології,
земельних відносин та комунальної власності та заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна.

Cекретар міської ради

Оксана Каратєєва 35 83 55

Олег КОЛЮКА

Додаток
до рішення Кропивницької міської ради
___ липня 2022 року № ____

ПЕРЕЛІК
пільг для юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, зі сплати земельного податку
Пільги
з 01.01.2023.

встановлюються

на

2023

рік

та

вводяться

в

дію

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

3500000000

-

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 Кропивницька міська рада; громадські
організації, що здійснюють культурнопросвітницьку діяльність
та які включені до реєстру неприбуткових установ та
організацій.

100,00

Пояснювальна записка до проєкту рішення Кропивницької міської ради
“Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2023 році ”
Обґрунтування необхідності прийняття рішення:
Звернення юридичних осіб, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів.
Мета i завдання прийняття рішення:
Рішення приймається з метою забезпечення в умовах воєнного стану
підтримки діяльності розташованих у місті Кропивницькому юридичних
осіб, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів, покращання ïx фінансового стану та надання можливості
спрямування ycix ïx коштів безпосередньо на потреби для збільшення
виробництва військової та спеціальної продукцїі, розвитку та модернізацїі
ïx виробничих потужностей, що загалом сприятиме посиленню обороннопромислового комплексу України та підвищенню обороноздатності
держави в умовах збройної агресії Російської Федерації.
Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення:
Предметом правового регулювання є встановлення пільг зі сплати
земельного податку (відсотка суми податкового зобов'язання за рік) у розмірі
100% у частині площ земельних ділянок, що використовуються юридичними
особами, які розташовані у місті Кропивницькому, та мають величезне
значення для економіки i безпеки держави.
Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання:
Проєкт рішення підготовлено відповідно до статті 144 Конституцїі
України, статті 12, пункту 284-1 статті 284 Податкового кодексу України,
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Фінансово-економічне обґрунтування:
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат бюджету
Кропивницької міської територіальної громади.
Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
рішення:
Прийняття
рішення
дасть
можливість
нівелювати
наслідки
негативного впливу такого істотного податкового навантаження як сплата
земельного податку на фінансовий стан розташованих у місті
Кропивницькому юридичних осіб, у тому числі, зокрема, i в частині
своєчасного виконання ними зобов’язань з виплати заробітної плати, сплати
комунальних послуг, а також виконання державних контрактів (договорів) з
оборонних закупівель та державних контрактів з оборонного замовлення.
Проєкт рішення буде винесено на розгляд Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради “___” _______ 2022 року № _____.
Даний проєкт рішення буде розглянуто на засіданні постійних комісіях
міської ради з питань бюджету та податкової політики та з питань екології,
земельних відносин та комунальної власності.
Начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього
природного середовища

Роман ЛУНГОЛ

