
          
              

                УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 

СОРОК ШОСТА СЕСІЯ  ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 27 січня 2015  року                                                                 № 3953 
 
Про звільнення від сплати  
земельного податку на 2015 рік 
 
 Керуючись частиною 34 статті 26  Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статтею 12 Земельного кодексу України, 
Податковим Кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI, Законом України 
від 28.12.2014 № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звільнити юридичних осіб в 2015 році від сплати земельного податку 
у розмірі 100 відсотків: 

1.1. Органи місцевого самоврядування,  заклади, установи та організації, 
які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

1.2. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-
будівельні кооперативи, комунальні підприємства; 

1.3. Дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних 
закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ; 

1.4. Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно 
від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та 
оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ 
та організацій; 

1.5. Релігійні організації України, статути (положення) яких 
зареєстровано у встановленому законом порядку, а також благодійні 
організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає 
одержання прибутків;   

1.6. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм 
власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони 
здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 

1.7. Підприємства, установи, організації, громадські організації 
фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та 
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авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за 
земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що 
використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та 
навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та 
підготовки спортивного резерву. 
 2. Відділу по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської 
міської ради оприлюднити дане рішення у віснику Кіровоградської міської 
ради  “Вечірня газета” та на офіційній сторінці Кіровоградської міської ради 
в мережі Інтернет у десятиденний термін після його прийняття. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні  
комісії Кіровоградської міської ради з питань  бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку та  з питань архітектури, 
будівництва та регулювання земельних відносин та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  згідно з розподілом 
функціональних повноважень. 

 
 
 

Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каратєєва 32 29 74  


