
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

   Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від  13 листопада 2014 року                                            № 543 
 

 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської   міської       ради   
„Про встановлення  на 2015 рік 
пільг  щодо земельного податку” 
  
  Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. 2               
ст. 52  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,                  
ст. 284 Податкового кодексу України, ст. 69 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи клопотання Кіровоградської обласної громадської організації 
„Єлисаветградське православне товариство”, Кіровоградської обласної 
організації “Національна Спілка художників України” ,  виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

  
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
встановлення  на 2015 рік пільг  щодо земельного податку”, що додається. 
 2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради  забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд  міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                  
Васильченка С.С. 
 
 
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Селіванова 24 13 26 
 



                                                                          ПОГОДЖЕНО 
                                                                          Рішення виконавчого комітету 
                                                                          Кіровоградської міської ради  
                                                                          13 листопада 2014 
                                                                          №  543                                                                                                                                                                                                                               

                                                
                                                    Проект  

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

    СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «____» __________  2014 року                                                      №  ______ 
            
 

Про встановлення  на 2015 рік 
пільг  щодо земельного податку        
  
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                            
статтею  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статтею 284 Податкового кодексу України, статтею 69 Бюджетного кодексу 
України, враховуючи клопотання Кіровоградської обласної громадської 
організації „Єлисаветградське   православне товариство”, Кіровоградської 
обласної організації “Національна Спілка художників України”, міська рада 
   

В И Р І Ш И Л А : 
 

 1. Встановити на 2015 рік пільги щодо земельного податку на 2015 рік:   
 Кіровоградській обласній громадській організації „Єлисаветградське   
православне товариство” за земельну  ділянку  площею  30523,0 кв. м по  
вул. Ленінградській, парк ім. Крючкова  (річна сума податку - 39154,9 грн); 
 Кіровоградській обласній організації “Національна Спілка художників 
України” за земельну  ділянку площею 6510,0 кв.м по вул. Короленка, 12-а 
(річна сума податку - 13334,55 грн). 
 2. Рекомендувати головам організацій: 
 Кіровоградської обласної громадської організації „Єлисаветградське   
православне товариство”  направляти  вивільнені кошти на  благоустрій            
парку ім. Крючкова та  облаштування огорожі навколо парку;  
 Кіровоградської обласної організації “Національна Спілка художників 
України” направляти вивільнені кошти на оплату послуг  з теплопостачання. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку.  
  
  
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 

 
 
 



Селіванова 24 13 26 
 

     ІНФОРМАЦІЯ  
до проекту рішення Кіровоградської міської ради “Про встановлення  на 

2015 рік пільг  щодо земельного податку” 
 
 
 
 

 Кіровоградська обласна громадська організація 
„Єлисаветградське православне товариство” -  будівництво 
православного храму  та благоустрій парку ім. Крючкова. 

        
№ 

Місце розташування  
земельної  ділянки 

Площа,  
кв.м Призначення Річна сума 

грн. 
1  Вул. Ленінградська 30523,0  Для будівництва 

храму  
 

39154,9 
  
Кошти, які заощадить   товариство, у разі надання  пільги по сплаті 

земельного податку на 2015 рік, будуть направлені на: 
будівництво огорожі навколо паркової території (вулиці Мічуріна, 

Володимирівська), кошторисна вартість -  429,184 тис.грн. 
благоустрій території парку ім. Крючкова — 51.61 тис.грн. 
 

Кіровоградська обласна організація “НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА 
ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ” - неприбуткова організація  

        
№ 

Місце розташування  
земельної  ділянки 

Площа, 
кв.м. Призначення Річна сума 

грн. 
1  вул. Короленка,12а  6510,0 Розміщення 

виробничої бази   
13334,55 

  
 Вивільнені кошти будуть направлені на оплату послуг  з теплопостачання. 


