УКРАЇНА
ВВЕДЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІІІ СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
Від 27 листопада 2015 року
с. Тернова
Приміщення селищної ради
Засідання почалось о 14 годині
Всього обрано депутатів:
Кількість присутніх на сесії:

- 22 чоловік
- 16 чоловік (список додається)
На сесії присутні:

Головуючий на сесії:

-Геращенко Г.Ю.. – селищний голова.

Запрошені : Севідова В.І. – бухгалтер селищної ради.
СЛУХАЛИ: „ Про затвердження порядку денного IІІ сесії селищної ради VІI скликання”.
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г. Ю. – селищний голова
На розгляд сесії виносять такі питання:
1.Про затвердження ставок земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову
оцінку яких проведено або не проведено ( незалежно від їх місцезнаходження)
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю.– голова Введенської селищної ради.
2. Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га
земельної ділянки в с. Світанок Введенської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю.– голова Введенської селищної ради.
3. Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га
земельної ділянки в с. Зелений Колодязь Введенської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю.– голова Введенської селищної ради.
4. Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га
земельної ділянки в с. Тернова Введенської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю.– голова Введенської селищної ради.

5. Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га
земельної ділянки в смт. Введенка Введенської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю.– голова Введенської селищної ради.
6. Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га
земельної ділянки в с. Зауддя Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської
області
ДОПОВІДАЄ:Геращенко Г.Ю.– голова Введенської селищної ради.
7. Про затвердження статуту комунального підприємства «Господар»
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю.– голова Введенської селищної ради.
8. Про внесення змін до рішення селищної ради від 21 січня 2015 року “Про селищний
бюджет на 2015”
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю.– селищний голова.
9. Про встановлення надбавок та преміювання селищного голови
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю.– селищний голова.
10. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Введенської селищної ради на 2016 рік.
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю.– селищний голова.
ГОЛОСУВАЛИ: „ЗА” – 17 чоловік, „ПРОТИ ” – 0, «УТРИМАЛИСЬ ” – 0
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення селищної ради: „Про затвердження порядку денного IІІ
сесії селищної ради VІI скликання”. (Додається).
1.СЛУХАЛИ: «Про затвердження ставок земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено або не проведено ( незалежно від їх
місцезнаходження»
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю. – голова селищної ради, яка доповіла, що згідно з пп.284.1
ст.284 Податкового кодексу України від 02.10.2010 № 2755-VІ із змінами та доповненнями
(надалі ПКУ або Податковий кодекс) органи місцевого самоврядування встановлюють
ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній
території. Згідно ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
керуючись Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової
реформи» (далі – Закон №71) змінено редакцію ст.274 ПКУ, якою визначалась ставка
земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено,
зокрема скасовано фіксований відсоток (1 відс.) залежний від нормативної грошової
оцінки землі і запроваджено граничну межу відсотка нормативної грошової оцінки (не
більше 3 відс.), а для сільськогосподарських угідь (не більше 1 відс.), збільшення якого
діючим законодавством не допускається.
Також, встановлено розмір граничної межи відсотка нормативної грошової оцінки землі
(не більше 12 відс.) для розрахунку податку за земельні ділянки, що перебувають у
постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм
власності).
Крім того, граничну межу відсотка нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по області (не більше 5 відс.) запроваджено для розрахунку земельного податку за

земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку
яких не встановлено.
Таким чином, при правильному використанні норм Податкового кодексу сільська,
селищна та міська рада в межах наданих повноважень при розробці і прийнятті рішення
щодо встановлення ставок земельного податку мають право запровадити диференційні
ставки земельного податку, що можуть коливатись від 0 до 12відс. нормативної грошової
оцінки в залежності від економічної діяльності суб’єкта господарювання та цільового і
функціонального використання земельної ділянки.
ГОЛОСУВАЛИ:
„ЗА” – 17 чоловік, „ПРОТИ ” – 0, «УТРИМАЛИСЬ ” – 0.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення селищної ради «Про затвердження ставок земельного
податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено або не проведено
( незалежно від їх місцезнаходження)» (додається).
2.СЛУХАЛИ: Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн
за 0,01га земельної ділянки в с. Світанок Введенської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г. Ю. – селищний голова, яка повідомила , що згідно ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 271,286 « Податкового
кодексу України» селищна рада встановлює плату земельного податку на 2016 рік на
присадибні ділянки в с. Світанок Чугуївського району Харківської області, та
запропонувала встановити плату земельного податку у розмірі 7,00 грн за 0,01га.
ГОЛОСУВАЛИ: Ставиться питання на голосування:
„ЗА” – 17 чоловік, „ПРОТИ ” – 0, «УТРИМАЛИСЬ ” – 0.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення селищної ради «Про встановлення плати земельного
податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га земельної ділянки в с. Світанок
Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської області» (додається).
3.СЛУХАЛИ: Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн
за 0,01га земельної ділянки в с. Зелений Колодязь Введенської селищної ради Чугуївського
району Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г. Ю. – селищний голова, яка повідомила , що згідно ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 271,286 « Податкового
кодексу України» селищна рада встановлює плату земельного податку на 2016 рік на
присадибні ділянки в с. Зелений Колодязь Чугуївського району Харківської області, та
запропонувала встановити плату земельного податку у розмірі 7,00 грн за 0,01га.
ГОЛОСУВАЛИ: Ставиться питання на голосування:
„ЗА” – 17 чоловік, „ПРОТИ ” – 0, «УТРИМАЛИСЬ ” – 0.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення селищної ради «Про встановлення плати земельного
податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га земельної ділянки в с. Зелений Колодязь
Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської області» (додається).
4.СЛУХАЛИ: Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн
за 0,01га земельної ділянки в с. Тернова Введенської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г. Ю. – селищний голова, яка повідомила , що згідно ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 271,286 « Податкового
кодексу України» селищна рада встановлює плату земельного податку на 2016 рік на

присадибні ділянки
в с. Тернова Чугуївського району Харківської області, та
запропонувала встановити плату земельного податку у розмірі 7,00 грн за 0,01га.
ГОЛОСУВАЛИ: Ставиться питання на голосування:
„ЗА” – 17 чоловік, „ПРОТИ ” – 0, «УТРИМАЛИСЬ ” – 0.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення селищної ради «Про встановлення плати земельного
податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га земельної ділянки в с. Тернова Введенської
селищної ради Чугуївського району Харківської області» (додається).
5.СЛУХАЛИ: Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн
за 0,01га земельної ділянки в смт. Введенка Введенської селищної ради Чугуївського
району Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г. Ю. – селищний голова, яка повідомила , що згідно ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 271,286 « Податкового
кодексу України» селищна рада встановлює плату земельного податку на 2016 рік на
присадибні ділянки в смт. Введенка Чугуївського району Харківської області, та
запропонувала встановити плату земельного податку у розмірі 7,00 грн за 0,01га.
ГОЛОСУВАЛИ: Ставиться питання на голосування:
„ЗА” – 17 чоловік, „ПРОТИ ” – 0, «УТРИМАЛИСЬ ” – 0.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення селищної ради «Про встановлення плати земельного
податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га земельної ділянки в смт. Введенка
Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської області» (додається).
6.СЛУХАЛИ: Про встановлення плати земельного податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн
за 0,01га земельної ділянки в с. Зауддя Введенської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г. Ю. – селищний голова, яка повідомила , що згідно ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 271,286 « Податкового
кодексу України» селищна рада встановлює плату земельного податку на 2016 рік на
присадибні ділянки в с. Зауддя Чугуївського району Харківської області, та запропонувала
встановити плату земельного податку у розмірі 7,00 грн за 0,01га.
ГОЛОСУВАЛИ: Ставиться питання на голосування:
„ЗА” – 17 чоловік, „ПРОТИ ” – 0, «УТРИМАЛИСЬ ” – 0.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення селищної ради «Про встановлення плати земельного
податку на 2016 рік у розмірі 7,00 грн за 0,01га земельної ділянки в с. Зелений Колодязь
Введенської селищної ради Чугуївського району Харківської області» (додається).
7.СЛУХАЛИ: «Про затвердження статуту комунального підприємства “Господар”,
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю. - голова селищної ради, яка ознайомила всіх присутніх з
редакцією Статуту комунального підприємства « Господар» та відповідно до ст. 26
Закону України « Про місцеве самоврядування» за запропонувала його затвердити.
ГОЛОСУВАЛИ: Ставиться питання на голосування:
« За» -16 чоловік, «Проти» - 1, « Утрималось» - 0
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення селищної ради « Про затвердження
статуту
комунального підприємства “Господар”»
(додається).

8.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення селищної ради від 21 січня 2015 року “Про
селищний бюджет на 2015” у відповідності до ст. 26, п. 23 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та ст. 77 Бюджетного кодексу України
ДОПОВІДАЄ: Геращенко Г.Ю. – селищний голова, яка наголосила на необхідності
внесення змін до рішення селищної ради від 21 січня 2015 року “Про селищний бюджет
на 2015” у відповідності до ст. 26, п. 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та ст. 77 Бюджетного кодексу України
На підставі с.26 п.23 ЗУ “Про місцеве самоврядування” необхідно внести такі зміни до
рішення XXXVIII сесії VI скликання від 21 січня 2015 року:
Пункт 1 викласти в такій редакції:
1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2015 рік у сумі 1295,942
тис.грн, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету у сумі 1295,942 тис.грн.
1.1.Затвердити збільшення доходної частини загального фонду селищного бюджету за
рахунок:
1.1.1. перевиконання плану по доходах за підсумками 11 місяців на суму 23,0 тис.грн
(додаток 1)
2. Установити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2015 рік у сумі 1529,742
тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду визначено в сумі 1405,242 тис.грн,
видатків спеціального фонду бюджету у сумі 124, 5 тис.грн
2.1. Затвердити збільшення видаткової частини загального фонду селищного бюджету за
рахунок:
2.1.1. перевиконання плану по доходах за 11 місяців на суму 23,0 тис.грн
2.1.2. за рахунок вільного залишку, який склався на 01.01.2015 рокі в сумі 23,0 тис.грн
3. Видатки направити:
3.1. по 01 фонду (за рахунок доходів)
- КФК 250203 КЕКВ 2282 — 3,0 тис.грн.(на проведення повторних виборів)
- КФК 250380 КЕКВ 2620 — 1.5 тис.грн. (на забезпечення дітей – сиріт , дітей
позбавлених батьківського піклування та учнів 1-4 класівноворічними подарунками )
4. Бухгалтеру Севідовій В.І. внести зміни до кошторису згідно цього рішенням.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету (голова комісії Пятакова О.М.)
ГОЛОСУВАЛИ: Ставиться питання на голосування:
« За» -17 чоловік, «Проти» - 0, « Утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення селищної ради «Про внесення змін до рішення селищної
ради від 21 січня 2015 року “Про селищний бюджет на 2015” у відповідності до ст. 26, п.
23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 77 Бюджетного кодексу
України»
(додається).
9. СЛУХАЛИ: «Про встановлення надбавок та преміювання селищного голови»
ДОПОВІДАЄ: Володимирова Н.І. – депутат Введенської селищної ради, доповіла що
відповідно до ст. 21 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та
постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 « Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів», положення про преміювання працівників
Введенської селищної
ради, інших законодавчих і нормативних актів депутати
Введенської селищної ради
пропонують здійснювати виплати селищному голові
Геращенко Г.Ю., матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та

допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує
середньомісячної заробітної плати, винагороди та інші виплати, щомісячно
здійснювати преміювання селищному голові відповідно до особистого вкладу в загальні
результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не меш як 10
відсотків посадового окладу та економії фонду оплати праці, щомісячно у розмірі 100%
посадового окладу.
ГОЛОСУВАЛИ: Ставиться питання на голосування:
« За» -15 чоловік, «Проти» - 1, «Утримались» - 1.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про встановлення надбавок та преміювання селищного
голови»
(додається).
10. СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів Введенської селищної ради на 2016 рік.
ДОПОВІДАЄ: Г.Ю. Геращенко Г.Ю. – голова Введенської селищної ради ознайомила з ст.
ст. 7, 31 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності » та керуючись ст. 26 , 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою додержання основних принципів державної
регуляторної політики, на підставі пропозицій постійної комісії з питань депутатської
діяльності, законності і правопорядку та реалізації державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності та запропонувала затвердити План діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2016 рік
ГОЛОСУВАЛИ: Ставиться питання на голосування:
«За» -16 чоловік, «Проти» - 0, «Утримались» - 1.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про затвердження Плану діяльності
проектів регуляторних актів Введенської селищної ради на 2016 рік.»
(додається).

з підготовки

Порядок денний сесії вичерпано. Запитань та пропозицій не було.
На цьому третю сесію оголошено закритою.
Селищний голова

Г.Ю. Геращенко

