
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проект)

від 14.02.2019                                                                                                №
с. Миколаївка
Про  внесення  змін до рішення 24 сесії сьомого скликання від 26.06.2018 року 
«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік в 
частині оподаткування лісових земель

Розглянувши  норми  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Податкового
кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  стимулювання
утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 р. №
2497-VIII  щодо  запровадження  оподаткування  лісових  земель,  Закону  України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»
від 07.12.2017 р. № 2245-VIII, Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 р. №
2628-VIII,  керуючись  статтями  273,  274,  277  Податкового  кодексу  України  та
пунктом 35 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада вирішила:

1. Розділ  09  «Землі  лісогосподарського  призначення»  додатку  1  «Ставки
земельного податку на 2019 рік,  введені в дію з 01 січня 2019 року» до
рішення двадцять четвертої сесії  сьомого скликання № 03 від 26.06.2018
року «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на
2019 рік», викласти в наступній редакції:

Вид цільового призначення
земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки,
нормативну грошову

оцінку яких проведено
(незалежно від

місцезнаходження)

за земельні ділянки за
межами населених

пунктів, нормативну
грошову оцінку яких не

проведено (від
нормативної грошової
оцінки площі ріллі по

Сумській області)
код Найменування для

юридичних
осіб

для
фізичних

осіб

для
юридичних

осіб

для
фізичних

осіб



09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для  ведення

лісового
господарства  і
пов‘язаних  з  ним
послуг

0,100 0,100 0,100 0

09.02 Для  іншого
лісогосподарськог
о призначення

0,100 0,100 0,100 0

09.03 Для  цілей
підрозділів  09.01-
09.02  та  для
збереження  та
використання
земель  природно-
заповідного фонду

- - - -

2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

3. Секретарю  Миколаївської  сільської  ради  Непийводі  В.В.  забезпечити
оприлюднення  даного  рішення  на  інформаційному  стенді  та  офіційному
веб-сайті сільської ради, а також надати його скановану копію до Головного
управління ДФС у Сумській області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  місцевого  самоврядування,  соціально-економічного  розвитку
громади, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі та на
комісію  з  питань  розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,
житлово-комунального  господарства,  благоустрою  території  громади,
містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища.

Сільський голова                                           С.В.Самотой


