
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Сімнадцята сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

від 27 серпня 2021 року                                                                                №1691 
смт Олександрівка 

 
Про внесення змін до рішення 
Олександрівської селищної ради  
від 29 червня 2021 року №1023 
«Про встановлення ставок та 
пільг зі сплати земельного податку 
на території Олександрівської 
селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області на 
2022 рік» 
 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового 
кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України             
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень 
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», з метою дотримання вимог 
Податкового кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 
області та листа Державної регуляторної служби України від 08 липня 2021 
року №4476/0/20-21 «Стосовно пропозицій щодо удосконалення проектів 
регуляторних актів» 

 
 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Доповнити рішення Олександрівської селищної ради від 29 червня               
2021 року «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 
території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області на 2022 рік» пунктами: 

«2. База оподаткування земельним податком визначена пунктом 271.1 
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статті 271 Податкового кодексу України. 
 
3. Податковий період для земельного податку визначено статтею 285 

Податкового кодексу України. 
4. Порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 

Податкового кодексу України. 
5. Строк та порядок сплати земельного податку визначено статтею 287 

Податкового кодексу України. 
6. Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату 

земельного податку визначено пунктами 286.2-286.4 статті 286 Податкового 
кодексу України». 

 
2. Пункти 2, 3, 4, 5 рішення вважати пунктами 7, 8, 9, 10 відповідно. 
 
3. Внести зміни до додатку 1 рішення Олександрівської селищної ради а 

саме викласти в новій редакції розділ 09 «Землі лісогосподарського 
призначення» (додаток). 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань сільського господарства, землевпорядкування, 
екології та раціонального використання природних ресурсів. 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ                                            
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Додаток  
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення сесії  
Олександрівської селищної ради  
від 27 серпня 2021 року №1691  

                             

 

09 Землі лісогосподарського призначення 
09.01  Для ведення лісового 

господарства і 
пов’язаних з ним послуг                                                                                                                             

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

09.02 Для іншого 
лісогосподарського 
призначення  

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

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

0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 

                                            

 
 

___________________________ 
 
 
 
 

 


