
Реестрац1я
д е п у т а т  В1то-ПоштовоТ стьськсн ради 
4-я позачергова сеая 7-го скликання

27.01.2016 року
№

з/п П.1.П. Дата Час
реестрацп ГПдпис

1 Пацьора Людмила Валентишвна

4-я
позачергова 

с е а я  7-го  
скликання 
27.0 1 .20 1 6

2 Пацьора Олександр Володимирович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скликан н я 
27.0 1 .20 1 6

Г ° $ /

3 Стчкаренко Людмила Михайл1вна

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скл икан н я 
27.0 1 .20 1 6

4  Г

4 Циганок Вггалш Михайлович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скликання 
2 7 .0 1 .20 1 6

5 Пацьора Роман Володимирович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скликання 
27.0 1 .20 1 6

6 Кучеренко СвВлана Володимир1вна

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скликання 
27.0 1 .20 1 6

7
. »

Мюячний Тарас Степанович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го  
скл икан н я 
27.0 1 .20 1 6

1Ь> Г

8 Ворушев Серий Свгеншович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го  
скликання 
27.0 1 .20 1 6

9 Пекарський Петро Вячеславович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скл икан н я 
27.0 1 .20 1 6

/ Ъ  г :

10 1ванчук Серпй Миколайович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скликан н я 
2 7.01.2016

■ со 0 ^

11 Насшник Серпй Валершович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скл икан н я 
27.0 1 .20 1 6

■—

12 Дубина Вштор Васильович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скликання 
27.0 1 .20 1 6

С Г

13 Войнаровський Впгалш Брошславович

4-я
п о зачергова 

с е а я  7-го 
скл икан н я 
27.0 1 .20 1 6

16

14 Котирло Валерш Володимирович

4-я
позачергова 

с е а я  7-го 
скликання 
27.0 1 .20 1 6

/ Г
/ с  (



П О Р Я Д О К  Д Е Н Н  И И :

Про внесения змш до Бюджету В1то-Поштово! сшьсько! ради на 2016 р! к.
Розгляд заяви Граболюка М.С. про надання матер1ально! допомоги.
Розгляд заяви Гегелева О.К), про надання матер1альноТ допомоги.

4. Розгляд заяви Зелшського Б.В. про надання матер1ально! допомоги.
5. Розгляд заяви Шпотенко про надання матер1ально! допомоги.
6. Розгляд заяви Нштенко О.М. про надання матер1ально! допомоги.
7. Розгляд заяви Майбороди Д. В. про надання матер1ально1 допомоги Лисенко Е. Л.
8. Розгляд заяви Шолудченка О. II. про надання матергально! допомоги.
9. Розгляд заяви Кривоносенка М. П. про надання матер1ально! допомоги.
10. Розгляд заяви Пацьори О.М. про надаю я матер1ально! допомоги.
11 Розгляд заяви Надольного В.М. про тдання дозволу на виготовленпя проект} 

землеустрою для передач! земельно!' дшянки у власшсть для буд1вництва та 
обслуговування житлового будишсу. господарчих буд1вель 1 споруд по вул. 
Шевченка, с. Вгга-Поштова.

12. Розгляд заяви Майбороди Д. В. про надання земельно! дшянки для ведения ОСТ як 
у час нику АТО.

13. Розгляд заяви Неспанова В. М. про надання земельно! дшянки для ведения ОСГ як 
учаснику А ГО.

!А. Ргатавд ш ш  Рэд-кжа В.А. стрл й зд тта  аалугЛАЛ д а ш  ДМ 'йЖВУЛ. 0X 1 ж
учаснику АТО.

15. Розгляд заяви Годуна О.М. про видшення земельно! дшянки для ведения 
особистого селянського господарства.

16. Розгляд заяви Алфьорово! 1.Ф. про зидшення земельно! дшянки для ведения 
особистого селянського господарства..

17. Розгляд заяйи Мойси Л.В. про видшення земельно! дшянки для буд1вництва 
гаражу.

18. Розгляд заяви Болдарево! Л. М. про видшення земельно! дшянки для бу.ниництва 
та обслуговування житлового будинку. господарчих буд1вель 1 споруд.

19. Розгляд заяви Гловацько! В.А. про внесения змш до ранения попередньо! сесй'.
20. Розгляд заяви Ворушево! ГТ. про надання дозволу на виготовлення техшчно! 

докумешацп.
21. Розгляд заяви Казанецько! С.В. про внесения змш до ранения попередньо! сесй.
22. Розгляд заяви Фурлет Н.О. про затвердкення проекту землеустрою.
23. Розгляд заяви депуташв Ворушева С С. 1 Стчкаренко А.С. щодо встановлення 

пристрою, обмежуючого рух.
24. Розгляд заяви ТПрковсько! Г.М.
25. Про проведения нормативно-грошово! оцшки земель села ВшьПоштова
26. Про проведения нормативно-грошово! оцшки земель села Юргвка
27. Про створення поетшно ;шочо! ком1с1! обстеження зелених насаджень.
28. Розгляд пропозицп депутата Пацьори Л.В. щодо включения Кул1ша В.Ю. до складу 

виконавчого ком1тету В1то-Поштово! сшьсько! ради.
29. Розгляд пропозицп с1льського голови Шульгина Д.Ю. щодо включения Ловяпна 

А.П. до складу виконавчого ко\птету В го-Поштово! с1льсько! ради.
30. Розгляд пропозицп депутата Войнаро ського щодо включения Олексюк Т.Г. то 

складу виконавчого ком1тету В!го-По'п ово! стльсько! ради.
31. Про м1сцев1 податки ! збори.



У краТна
Кшвська область Кисво-Святошинський район

Што-Поштова ильська рада_______________________
08170. с.Шта-Поштова, вул. Боярська. 4. тел. (044)251-07-06. (04598) 32-621.32-688

Е-таП: У 1ТА-Р1@икг.пе{

4 сес!я 7 скликання 

Р1ШЕННЯ
№4-1 В1Д 27 С1чня 2016 року

с. В|та-Поштова

«Про затеердження бюджету на 2016 р  'т» в новш редакци

Заслухавши в.о. головного бухгалтера Кузьменчук Л.В. Впо-ПоштовоТ 
сшьськоУ ради, яка зачитала проект бюджету Вгго-ПоштовоУ сшьськоУ ради на 
2016 р!к в новпй редакцй', керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про 
мюцеве самоврядування в УкраУш», сешя сшьськоУ ради, -

В ПРИЛИЛА :
1. Визначити на 2016 р!к:
- доходи Ыльського бюджету у сухи 4280,6 тис. грн., в тому числ1 

доходи загального фонду бюджету 4272,6 тис. грн., субвенщя з районного 
бюджету 114 тис. грн., доходи спещального фонду бюджету 8,0 тис. 
грн.,бюджет розвитку 2,0 тис. грн., зпдно з додатком №1 цього р1шення;

- видатки сшьського бюджету у сум 1 4280,6 тис. грн., в тому числ1 
видатки загального фонду бюджету 4272,6 тис. грн., видатки спещального 
фонду бюджету 8,0 тис. гривень., зпдно з додатком №3 цього рппення;

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних кошттв
с1льського бюджету у сум 1 1000,00 тис. гривень.

3. Затвердити на 2016 рж хйжбюджетш трансферти зпдно з додатком 
№2 до цього р1шення.

4. Затвердити перелш захищених статей видатк1в загального фонду
бюджету на 2016 р!к за Ух економ1чною структурою:

оплата пращ пращвниюв бюджетзих установ (код 2110); 
нарахування на заробпну плату (код 2120); 
оплата комунальних послуг та енергоносп'в (2270); 
трансферти населению (2700).

5. В1дпов1дно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу УкраУни надати 
право сшьському голов1 отримувати у порядку, визначеному Кабщетом 
М1н1стр1в УкраУни:

- позики на покриття тимчасових касових розрив1 в бюджету, пов’язаних 
1з забезпеченням захищених видатюв загального фонду, в межах поточного 
бюджетного пер!оду за рахунок коштзв единого казначейського рахунку на



догов1 рних умовах без нарахування вщсотюв за користування ними коштами 
з обов'язковим 1х поверненням до кшця поточного бюджетного перюду.

6. Розпорядникам к о п тв  мюцевих бюджепв забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праш прац1вник1в 
бюджетних установ вщповшно до встановлених законодавством УкраТни 
умов оплати пращ та розм1ру мЫмально'У заробпно'У плати; на проведения 
розрахунюв за електричну та теплову енерпю, водопостачання. 
водовщведення, природный газ та послуги зв’язку, яю споживаються 
бюджетними установами. Затвердити Л1 М1 ТИ споживання енергоноспв у 
натуральних показниках для кожноУ бюджетноУ установи виходячи з обсяглв 
в1дпов1дних бюджетних асигнувань.

7. В раз1 виникнення виробничо'У необхщносп в М1жсес1йний пер1од 
надати право сшьському голов1 за погодженням з постгйнимн ком1С1ями (з 
посл1дуючим затвердженням вщповщних розпоряджень на сесчУ с1льськоУ 
ради):

7.1. Здшснювати перерозпод1л видатк1в по кодах економ1чноУ 
класиф1 кацй' у межах загального обсягу бюджету, затвердженого р1шенням 
сшьсько'У ради «Про сшьський бюджет на 2016 р1к».

8. Затвердити штатн1 розписи по бюджетних установах станом на 
01.01.2016 р 1 к 13 вс1 ма зм 1 нами та доповненнями.

9. Затвердити перелж програм, сфнансування яких буде зд1йснено за 
рахунок кошт!в сшьського бюджету. (Додаток № 4)

10. Пшення №3-1 сес!У VII скликання вщ 23 грудня 2015р., вважати 
таким що втратило чинн!сть.

11. Затвердити положения про матер1альне стимулювання пращвниклв 
В1то-ПоштовоУ с1 льськоУ ради.

12. Додатки № 1-4 до цього рппення фиого нев1д’емною частиною.
13. Контроль за виконанням цього ршлення покласти на посзчйну 

ком1 С1 ю с 1льськоУ ради з питань планування бюджету та ф!нанс1в.
14. Дане рпнення вводиться в .ню з 01.01.2016 року.

Слльський голова Ш ульган Д .Ю .



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.Шта-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

№ 4-2
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 27 с1чня 2016 року

с.В1та Поштова

«Про розглядзаяви гр. Граболюка Максима Сергшовича про падания 
м ат ер 1ал ыип доп ом о г и».

Розглянувши заяву гр. Граболюка М.С. про надання матер1алы-оТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про М1сцезе
самоврядування в УкраТш», сес1я с1льськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Граболюку Максиму Серпйовичу 
в розм 1 р 1 2 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршлення покласти на головного бухгалтера 
В1 то-Поштово1 сшьськоТ ради.

В1то-П ош товий сш ьський голова Д .Ю . Ш У Л Ь Г А Н



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, е.Впа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

№ 4-3
Р 1 Ш Е Н Н Я

В1Д 27 С1чня 2016 року

с.В1та Поштова

«Про розгляд заяви гр. Гагелева Олександра Юршовича про наданпя 
матер 'шльшп допомоги».

Розглянувши заяву гр. Гагелева О.Ю. про надання матер 1 альго 1 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраТни «Про м1сцезе
самоврядування в Украин», сес1я с 1льсько'1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1 альну допомогу гр. Гагелеву Олександру Юрпювичуъ 
розм1р1 4 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1 шення покласти на головного бухгалтеоа 
В1 то-Поштово1 сшьськоУ ради.

Вп о-П ош тови й С1льський голова Д .Ю . Ш У Л Ь Г А Н



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.ВНа-Поштова, вул. Бояреька,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

№ 4-4
Р I Ш Е Н Н Я

вщ 27 С1чня 2016 року

с.Шта Поштова

«Про розглядзаяви гр. Зелтського Бронислава Сташславовича про 
надання материальноI допомоги».

Розглянувши заяву гр. Зелшського Б.С. про надання матер1 альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст. 26, 28 Закону УкраТни «Про мюцезе
самоврядування в У крапп», сес1 я сшьськоТ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1 альну допомогу гр. Зелтсъкому Брошславу 
Станиславовичу в розм1р1 4 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршення покласти на головного бухгалтера 
ВИо-ПоштовоТ сшьсько! ради.

Д .Ю . Ш У Л Ь Г А НВгго-Пош товий сш ьський голова



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.ВНа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8 04498) 32-621,32-688

№ 4-5
Р I Ш Е Н Н Я

вщ 27 С1чня 2016 року

с.В1та Поштова

«Про розгляд заяви гр. Шпотенко Станислава Михайловича про падания 
матергальноХ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Шпотенко С.М. про надання матер1 альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про мкцеве
самоврядування в У крапп», сес1я сшьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1 альну допомогу гр. Шпотенко Сташславу 
Михайловичув розм 1р 1 4 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р1шення покласти на головного бухгалтера 
ЕШо-ПоштовоУ сшьськоТ ради.

В1ТО-Поштовий сш ьський голова Д .Ю . Ш У Л Ь Г А Н



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

______Вгго-Поштова сшьська рада______
08170, е.ВНа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

№ 4-6
Р I Ш Е Н Н Я

вщ 27 С1чня 2016 року

с.В1та Поштова

«Про розгляд заяви гр. Нштенка Олександра Миколайовича про падания 
матер'шльноХ допомоги».

*

Розглянувши заяву гр. Нлкггенка О.М. про надання матер1алько1 
допомоги, керуючись ст.ст .26, 28 Закону УкраУни «Про м1сцезе
самоврядування в УкраУьп», сес1я с 1льськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА: 1 2

1. Надати матер1 альну допомогу гр. Нттенку Олександру 
Миколайовичу в розм 1р 1 4 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р 1 шення покласти на головного бухгалтера 
В 1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради.

Д .Ю . Ш У Л Ь Г А Н



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.ВНа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

№ 4-7
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 27 С1чня 2016 року

с.Вгга Поштова

«Про розглядзаяеи гр. Майдороди Дмитра Шталшовича про падания 
матер 'шльшп допомоги».

Розглянувши заяву гр. Майбороди Д.В. про надання матер1альноТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону УкраГни «Про М1 сцезе
самоврядування в1 У крапп», сес1 я С1 льсько1 ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1альну допомогу гр. Майбород1 Дмитру В1тал1йовичу в 
розм 1 р 1 3 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р 1 шення покласти на головного бухгалтера 
В1ТО-ПоШТОВ01‘ С1ЛЬСЬКО! ради.

Вгго-Поштовий сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада * 1 2
08170, е.Втга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

№ 4-8
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 27 С1чня 2016 роьу

с.Вгга Поштова

«Про розглядзаяви гр. Шолудченко Олега Петровича про падания 
материальноУ допомоги».

Розглянувши заяву гр. Шолудченка О.П. про надання матер1альвоТ 
допомоги, керуючись ст.ст.26, 28 Закону Украши «Про М1сцеве
самоврядування в Укра'нп», сес1я с1льськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Надати матер1 альну допомогу гр. Шепудченку Олегу Петрович ;в 
розм 1р 1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням рЛшення покласти на головного бухгалтеоа 
В1т о - П о ш т о в о 1 сшьськоУ ради.

В1то-Поштовий сшьський голова ;.ю. ш у л ь г а н



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

______Вгго-Поштова сшьська рада______
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

№ 4-9
Р 1 Ш Е Н Н Я

вщ 27 С1чня 2016 року

с.ВНа Поштова

«Про розглядзаяви гр. Кривоносенко Микол и Петровича про падания 
материально! допомоги».

Розглянувши заяву гр. Кривоносенко М.П. про надання матер!альгоТ 
допомоги, керуючись ст.ст. 26, 28 Закону УкраТни «Про мкнезе
самоврядування в УкраТш», сес!я стьськоУ ради, -

ВИР1ШИЛА: 1 2

1. Надати матер1альну допомогу гр. Кривоносенко Микол! Петровичув 
розм!р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням ршюння покласти на головного бухгалтера



УКРА1НА
КиУвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, е.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

№ 4-10
Р I Ш Е Н Н Я

В1Д 27 С1чня 2016 року

с.Вгга Поштова

«Про розглядзаяви гр. Пацьори Олександра Михайловича про падания 
материально? допомоги».

Розглянувши заяву гр. Пацьори Олександра Михайловича про надання 
матер1 ально1 допомоги, кёруючись ст.ст.26, 28 Закону УкраУни «Про М1 сцезе 
самоврядування в УкраУш», сес1я сшьсько'У ради, -

ВИРГШИЛА: 1 2

1. Надати матер1 альну допомогу гр. Пацьор1 Олександру Михайловичу 
в розм1р1 1 000,00 грн.

2. Контроль за виконанням р 1 шення покласти на головного бухгалтера 
ВНо-ПоштовоУ с1льськоУ ради.

ВН о-П ош товий сш ьський голова Д .Ю . Ш У Л Ь Г А Н



УКРА1НА

КиТвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова сшьська рада

08170, с.Впа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес!я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№4-11 В1д 27 с1чня 2016 року

с.ВНа-Поштова
"Розгляд заяви про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

вщведення земельно! дшянки у власшсть Надольного В.М.”

Розглянувши заяву гр. Надольного Володимира Миколайовича, щодо 
надання земельноТ дшянки плоящею 0,1434 га у власшсть для буд1 вництва га 
обслуговування житлового будинку, господарських буд1вель 1 споруд в межах е. 
Впа-Поштова Вгго-ПоштовоУ сшьськоУ ради. КиУ'вськоУ области керуючись :т. 
12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу УкраТни, ст. 50 Закону Укра'У ги 
«Про землеустрш», ст. 26. 33 Закону УкраУни «Про мюцеве самоврядування в 
У краУн 1», сес1я сшьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Надати дозв1л Надольному Володимиру Миколайовичу на розробку проек ту 
землеустрою щодо передач! земельно'! дшянки площею 0.1434 га в межах с. 
Вгга-Поштова ВНо-ПоштовоУ с1льськоУ ради, КиУвсько'У облает! для 
буд1 вництва та обслуговування житлового будинку. господарських буд1вель 
! споруд.

2. Рекомендувати Надольному В.М. звернутись до фгзичноУ або юридичгоУ 
особи, що е розробником документацп 13 земле\ сгрою зпдно ст. 26 Закону 
УкраУни «Про землеустрш». Взаемовщносини замовникчв 1 розробнитзв 
документацй" 1з землеустрою регулюються законодавством УкраУни 1 
договором.

3. Июля погодження документац!! в установлено^ законом порядку податг ’п 
на розгляд до В)то-ПошговоУ сшьськоУ ради.

4. Даний дозвш не дае права на освоения земельно!' дшянки до винесення и 
меж в натур 1 (на м!сцевостт) 'га державйоУ рс/стращУ права влас ноет! на 
земельну гплянку.

В«то-Поштовий сшьський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



у к р а ЗЕн а

КиТвська область Киево - Святошинський район 

ВНо-Поштова сгльська рада

08170, е.ВНа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес1я 7 скликання 

РIШ  Е Н Н Я
№4-12 вщ 27 сччня 2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноТ дшянки Майбород1 Д.В. шд ведения особистого

селянського господарства ”

Розглянувши заяву гр. Майбороди Дмитра Шталшовича про надання 
земельноТ дшянки пнд ведения особистого селянського господарства ик 
учаснику АТО, , керуючись ст. 26, 33 Закону Укра'Тни «Про мЗсцеве 
самоврядування в УкраТн!», сес1я сшьськоТ ради, -

В И Р I Ш И Л А :
л  .1. Розглянути заяву гр. Майбороди Дмитра В 1талшовича про надан зя 

земельноТ дшянки пщ ведения особистого селянського господарства 
першочергово на наступшй сесп Втто-ПоштовоТ С1льськоТ ради.

О л ьськи й  голова Д. Ю . Ш У Л Ь Г А Н



УКРА1НА

КиУвська область Кисво - Святошинський район

ВНо-Поштова сшьська рада

08170, е.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес!Я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 4-13 В1Д 27 С1чня 2016 року

с.ВНа-Поштова

“ Про надання земельно! дшянки Неспанову В.М. шд ведения особистого

Розглянувши заяву гр. Неспанова Вжтора Миколайовича про надан тя 
земельноУ дшянки пщ ведения особистого селянського господарства зк 
учаснику АТО. керуючись ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про мПцеве 
самоврядування в УкраУш», сешя сшьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Неспанова В1 кд:ора Миколайовича про надан,зя 
земельноУ дшянки шд веде селянського господарства
першочергово на наступн1й ( овоУ СшьськоУ ради.

селянського господарства

СМльський голова Д. К ). Ш У Л Ь Г А Н



УКРАГНА

КиТвська область Киево - Святошинський район 

В1то-Поштова сшьська рада

08170, с.В|та-Поштова, вул. БоярськаД, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№4-14 вщ 27 С1чня 2016 рок\

с.В1та-Поштова

“ Про надання земельноТ дшянки Радченку О.А. шд ведения особистого
селянського господарства ”

Розглянувши заяву гр. Радченка Олександра Анатолиевича про 
надання земельноТ дшянки шд ведения особистого селянського господарства 
як учаснику АТО, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про мюцеве 
самоврядування в УкраТн1 », сес1я с 1ЛьськоТ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Розглянути заяву гр. Радченка Олександра Анатолшовича про надання 
земельноТ дшянки шд ведения особистого селянського господарства 
першочергово на наступнш сесп В1то-ПоштовоТ СшьськоТ ради.

С|льськи й голова Д. Ю . Ш У Л Ь Г А Н

V



УКРА1НА

Ки'|'вська область Киево - Святошинський район

Вио-Поштова альська рада

08170, с.ВНа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 4-15 В1Д 27 С1чня 2016 року

с.ВНа-Поштова
“ Про надання земельно!' дшянки Болдаревш Л.М. для буд1вництва 

1 ндив1 дуального гаража плогцею 0,01га по вул. Лисенка, 2 кв.З в с. ВШа-
Поштова”

Розглянувши заяву гр. БолдаревоТ Людмили М ию твни про наданчя 
земельно!' дшянки для буд1вництва шдивтдуального гаража площею 0,01 а 
по вул. Лисенка, 2 кв.З в с. ЕЛта-Поштова В1то-Поштово!' сшьськоТ ради, 
ЬСи'гвсько!' облает?, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельною 
Кодексу УкраУни, ст. 50 Закону УкраТни «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону 
УкраУни «Про мюцеве самоврядування в УкраТш», сес1я с1 льсько!' ради, -

В И  Р 1 Ш И Л  А:

1. Надати дозвш БолдаревШ Людмил! Микит1вн1 на розробку проекту 
землеустрою щодо передач! земельно!' дшянки для буд1 вництза 
1 ндив1 дуального гаража площею 0,01 га по вул. Лисенка, 2 кв.З в с. 
В1та-Поштова В!то-Поштово!‘ сшьськоТ ради, Ки'ТвськоТ область

2. Рекомендувати БолдаревШ Л.М. звернутись до ф!зично1’ або юридичго! 
особи, що е розробником документащ'Т 13 землеустрою зг 1дно ст. 26 
Закону УкраУни «Про землеустрШ». Взаемовщносини замовник1в 1 
розробник1в документац!!' 13 землеустрою регулюються законодавств(1М 
УкраУни 1 договором.

3. П 1 сля погодження документацП' в установленому законом порядсу 
подати ТУ на розгляд до ВШо-ПоштовоУ сшьськоТ ради.

4. Даний дозвш не дае права на освоения земельно!’ дшянки до винесен \я
'ГУ меж в натур! (на мюцевост:'4 " ращ!' права власносЛ

ВН о-П ош товий сш ьський голова

на земельну дшянку.

Д. Ю . Ш У Л Ь Г А Н



у к р а Тн а

КиТвська область Киево - Святошинський район

В1то-Поштова альська рада

08170, е.ВЦа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес1я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 4-16 В1Д 27 С1чня 2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельноТ дйлянки Алфьоровш 1.Ф. для ведения особистогс

селянського господарства ”

Розглянувши заяву гр. Алфьорово'Т 1нни Федор1вни про наданля 
земельноТ дшянки для ведения особистого селянського господарства 
ор1 €нтовною плогцею 0,02 га по вул. П1вденнш, с. Юр1 вка В1то-ПоштогоУ 
сшьсько’Т ради, Ки'ТвськоТ областт, керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186- 
1 Земельного Кодексу УкраТни, ст. 50 Закону УкраТни «Про землеустрШ», ет. 
26, 33 Закону УкраТни «Про м1сцеве самоврядування в УкраТш», се(тя 
сшьськоУ ради, -

ВИ  Р1 Ш И Л А :

1. Надати дозвш АлфьоровШ 1нн1 Федор'шгп на розробку проекту 
землеустрою щодо передач! земельноТ д1лянки плогцею 0,02 га по вул. 
П 1 вденшй,
с. Юр1вка В1то-ПоштовоТ с!льськоТ ради, КиУвськоУ област1 .

2. Рекомендувати Алфьоров1й 1.Ф. звернутись до ф1зично'Т або юридич? 0 1  
особи, гцо е розробником документацй' 1 3  землеустрою зг1дно ст. 26 
Закону УкраТни «Про землеустрш». Взаемов1дносини замовник1 Е 1 
розробник1 в документацй' 1 3  землеустрою регулюються законодавств >м 
УкраТни 1 договором.

3. ГПсля погодження документацй' в установленому законом порядку 
подати ТТ на розгляд до ВНо-Поштово'Т сшьсько'Т ради.

4. Даний дозв 1л не дае права на освоения земельноТ дшянки до винесення
ТТ меж в натур! (на м1сцевост1) 'га ^^Г рац й ' права власноет!

В1то-П ош товий с1льський голова

на земельну дшянку.

Д. Ю . Ш У Л Ь Г А Н



УКРАИНА

КиТвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова альська рада

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 4-17 вщ 27 С1чня 2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про надання земельно! дшянки Мойс1 Л.В. для ведения особистого 

селянського господарства площею 0,0425 га по вул. Карла Маркса, 1 в
с. Вгга-Поштова”

Розглянувши заяву гр. Мойси Людмшп Валерпвш про надання земельно! 
Д1лянки для ведения особистого селянського господарства площею 0,0425 га по 
вул. Карла Маркса, 1 в с. ВЛа-Поштова ВНо-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! 
обласЛ, керуючисьст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу Украши, 
ст. 50 Закону Украши «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закону У краши «Про мюцеве 
самоврядування в Укра'пп», сес1я сшьсько! ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Надати дозв1Л Мойс1 Людмил1 Валерпвн1 на розробку проекту землеустрою 
щодо передач! земельно'1 дшянки площею 0,0425 га по вул. Карла Маркса, 1, 
в с. Вгга-Поштова В1то-Поштово-1 сшьсько! ради, Кшвсько! обласЛ для 
ведения особистого селянського господарства.

2. Рекомендувати Мойс1 Л.В. звернутись до ф1зично1 або юридично! особи, що 
е розробником документацп 13 землеустрою зпдно ст. 26 Закону Украши 
«Про землеустрш». Взаемовщносини замовниюв 1 розробнишв документацп 
13 землеустрою регулюються законодавством Украши 1 договором.

3. П1сля погодження документацп в установленому законом порядку подати й 
на розгляд до ВЛо-Поштово! сшьсько! ради.

4. Даний дозв 1 л не дае права на освоения земельно! Д1лянки до винесення й 
меж в натур1 (на м 1 сцевост1 ) та державно! реестрацй'? права власносЛ на 
земельну д1лянку.

В1то-П ош товий сьльський голова Д . Ю . Ш У Л Ь Г А Н



УКРА1НА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

Вно-Поштова альська рада

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 4-18 В1Д 27 С1ч н я 2 0 1 6  року

с.В1та-Поштова
“ Про надання земелы-юТ дтянки Годуну О.М. для буд1 вництва 

шдивщуального гаража площею 0,02га по вул. Боярська в с. ЕБта-Поштова ’

Розглянувши заяву гр. Годуна Олександра Миколайовича про надан ]я 
земельноТ дшянки для буд1 вництва шдивщуального гаража площею 0,02 га 
по вул. Боярська, в с. ЕБта-Поштова Вто-ПоштовоУ сшьськоУ ради, КиУвсььоУ 
облает], керуючись ст. 12, 33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу 
УкраУни, ст. 50 Закону УкраУни «Про землеустр1й», ст. 26, 33 Закону У крайни 
«Про мюцеве самоврядування в У крайни), сес1я сшьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Надати дозвш Годуну Олександру Миколайовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо передач! земельной дшянки у власшсть для 
буд 1 вництва 1 идиВ1 дуального гаража площею 0,02 га по вул. Боярськ; в 
с. ЕБта-Поштова ЕБто-ПоштовоУ сшьськоУ ради, КиУвськоУ область

2. Рекомендувати Годуну О.М. звернутись до (фзичноУ або юридичг 0 1  
особи, що е розробником документащУ 13 землеустрою згтдно ст. 26 
Закону УкраУни «Про землеустрш». Взаемовщносини замовниюв 1 
розробник!в документац!У 1 3  землеустрою регулюються законодавством 
УкраУни 1 договором.

3. Пюля погодження документащУ в установленому законом порядку 
подати УУ на розгляд до Вто-ПоштовоУ сшьськоУ ради.

4. Даний дозвш не дае права на освоения земельноУ/д|лянки до винесення
п меж в натур! (на мк'певост!) та державно^рессIранЙ права власнослт 
на земельну дшянку. /  / \ У  /

Вгго-Поштовий сш ьський голова Д. Ю . Ш У Л Ь Г А Н



УКРА1ЙА

Ки'Гвська область Киево - Святошинський район 

Вгго-Поштова альська рада

08170, с.ШтаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 4-19 вщ 27 С1чня 2016року

с.Вгга-Поштова
“ Про внесения змш в р!шення сесп ВНо-ПоштовоТ сшьсько'Т ради ”

Розглянувши заяву гр. Главацько! В.А., щодо внесения змш в ршення 6 сесп' 
6 скликання Вгго-Поштово! сшьсько'Т ради вщ 09.06.2011 р., керуючись ст. 12, 86, 88, 
120, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу УкраТни, ст..26, 33 Закону УкраТни «Про 
мюцеве самоврядування в УкраТш», а також, щодо надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою для передач! земельно'! дшянки у власшсть, керуючись ст. 12,33, 
118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного Кодексу Украши, ст. 50 Закону УкраТни «Про 
землеустрш», ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про, м1сцеве самоврядування в Укра'Тш» сес1я 
С1ЛЬСЬК01 ради, - .
В И Р 1 ШИ Л А :
1. Внести зм1ни в р1шення 6 сесп 6 скликання В1то-Поштово'Т с1льсько'Т ради вщ 
09.06.2011 р., «Про передачу у власшсть земельно!' дшянки» гр.Главацыай В.А. 
площею 0,1489 га для буд1вництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських буд1вель 1 споруд.
2. Резулятивну частину зазначеного ранения вйкласти в наступит редакцй:
«1. Надати дозвш Главацьк1Й Валентин! Анатслнвш на розробку проекту землеустрою 
щодо передач! земельно!' дшянки для буд1вництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських буддвель \ споруд площею 0,1489 га по вул. 1вна Франка, 14 в 
межах с. Впа-Поштова ВНо-ПоштовоТ с!льсько! ради, КиТвсько'Т областЬ).
2. Рекомендувати Главацьк1Й В.А. звернутйсь до ф1зично! або юридично'Т особи, що е 

розробником документацп 13 землеустрою згщно ст. 26 Закону УкраТни «Про 
землеустрш». Взаемовщносини замовник1в 1 розробник1в документацп 13 землеустрою 
регулюються законодавством УкраТни 1 договором.

3. Пюля погодження документац!!' в уст'ановленому законом порядку подати ТТ на 
розгляд до Вгго-ПоштовоТ сшьсько'Т ради. ' -
4. Даний дозвш не дае права на освоення земел ьгю^;ил нки до винесення и меж в

натур! (на м1сцевост!) та державно!' сност! на земельну дшянку».

ВНо-Поштовий сшьський голова Д. Ю. Ш УЛЬГАН



УКРА1НА

КиТвська область Киево - Святошинський район

В1то-Поштова альська рада

08170, с.ВИа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес!я 7 скликання

Р I Ш Е Н Н Я
№ 4-20 вщ 27 С1чня 2016 року

с.В1та-Поштова
“ Про розгляд заяви ВорушевоТ Г.Г. щодо надання дозволу на виготовлення

техшчно'Т документацй' ”

Розглянувши заяву гр. ВорушевоТ Галини Григор1вни про надання 
дозволу на виготовлення техшчноУ документацй' для розм 1 щення магазину на 
дшянщ що знаходиться у власност1 ВорушевоТ Г.Г. но
вул. 50 рок1 в Жовтня, 11, с. В1та-Поштова В1то-ПоштовоТ сшьськоУ ради, 
КиТвськоТ областц керуючись ст. 12,33, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного 
Кодексу УкраУни, ст. 50 Закону УкраУни «Про землеустрш», ст. 26, 33 Закогу 
УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в УкраТш», сес1я сшьськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Надати дозвш Ворушев1й Галин1 Григор1вн1 на виготовлення техн1чюУ
документац1У для розм1щення магазину на дшянц1, що знаходиться у 
власност1 ВорушевоТ Г.Г. по вул. 50 рок1в Жовтня, 11,
с. В1та-Поштова В1то-Г1оштовоУ с1льськоУ ради, КиТвськоТ област1

2. Рекомендувати ВорушевШ Г.Г. звернутись до ф1зично‘Т або юридичгоТ 
особи, що е розробником документацп 13 землеустрою зг1дно ст. 26 
Закону УкраУни «Про землеустрШ». Взаемовщносини замовник1в 1 
розробник1 в документацй' 13 землеустрою регулюються законодавством 
УкраУни 1 договором.

3. Пшля погодження документащУ в установленому законом порядку 
подати и на розгляд до В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради.

4. Даний дозвш не дае права на освоения земельноУ д1лянки до винесення 
ТУ меж в натур1 (на м1сцевост1) га державноУ реестрацй' права власно<'т1 
на земельну дшянку.

В1то-П ош товий с1льський голова Д. Ю . Ш У Л Ь Г И Н



укра'Гна

КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова стьська рада

08170, с.ВПа-Поштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04408) 32-621.32-688

4 сес1я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 4-21 вщ 27 шчня 2016 року

с.ВПа-Поштова

“ Про внесения змш в ршення сеаУ ВНо-ПоштовоУ сшьськоУ ради

Розглянувши заяву гр. КазанецькоУ С.В., щодо внесения змш в р1шенля 
сес1 1 В'ио-ПоштовоТ сшьськоУ ради вщ 02.07.2015 р., за № 35-120 керуючись 
ст. 12, 86, 88, 120, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу УкраУни, ст..26, 33 
Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в УкраУш», сес1я с1льсыо1 
ради, -

В И Р I Ш И Л А :

Внести зм1ни в р1шення В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради вщ 02.07.2015 р., за № 
35-120 «Про внесения змш в ршення сесО' В1то-1 ЗоштовоУ с1льськоУ ради », а 
саме слова «у спшьну часткову власн1сть пропорщйно до часток осШ у прав! 
власиосп жилого будинку, буд1вель та споруд» замгнити словами «у спшьну 
часткову власн1сть площею 0.0900 га пропорщйно до часток ошб у прав1 
власност! жилого будинку. буд1вель та споруд»

В1то-Поштовий счльський голова Д. К). ШУЛЬГАН



УКРАИНА

КиУвська область Киево - Святошинський район 

Што-Поштова сшьська рада

08170, с.ШтаПоштова, вул. 1>оярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес!я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 4-22 вщ 27 С1чня 2016 року

с.Вгга-Поштова
“ Про затвердження проекту землеустрою та змшу щльового призначення 

земельно! дшянки Фурлет Н.О. для буд!вництва 1 обслуговування житлового 
будинку, господарських буд1вель \ споруд в с. Юр1вка ”

Розглянувши заяву Фурлет Натали Олексйвни, щодо змйш цшьового призначення 
земельно! дшянки (кадастровий № 3222481202:02:003:5018) по вул. Довженка в с.Юр1вка 
Што-Поштово! сшьсько! ради, Кшвсько! область з земель для ведения особистого 
селянського господарства на буд1вництво 1 обслуговування житлового будинку, 
господарських будтвель 1 споруд, погоджений проект землеустрою щодо вщведення 
земельно!' Д1лянки, цшьове призначення якоУ зм1нюеться, Св1доцтво про право власносД 
на нерухоме майно вщ 22.07.2015р. за № 41061937, керуючись ст. 12, 19, 20, 21, 40, 122, 
125, 126, 186, 186-1 Земельного Кодексу Украши, ст. 26, 33 Закону Украши «Про мкщеве 
самоврядування в Украпп», сес1я слльськоТ ради, -

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Затвердите проект землеустрою щодо вщведення земельноТ Д1 лянки площею 0,0800 
га (кадастровий № 3222481202:02:003:5018) цшьове призначення яко'1 змшюеться з 
земель особистого селянського господарства на земл1  пщ буд1 вництво 1  
обслуговування житлового будинку, господарських буд1 вель 1 споруд у власшсть 
Фурлет Натали Олексйвни по вул. Довженка в се;й Юр1вка В1то-Поштово1 
С1ЛЬСЬК01 ради, Ки'1ВСЬК01 облаСТ1.

2. Зм1нити цшьове призначення земельно!' д1лянки площею 0,0800 га (кадастровий № 
3222481202:02:003:5018) для буд1вництва [ обслуговування житлового будинку, 
господарських б уд 1 вел ь 1 споруд с. Юр1вка Гйго-Подптовс)! сшьсько! ради, Кшвсько! 
облает!.

3. Фурлет Н.О. провести державну реестрацпо права власност), на зазначену земельну 
дшянку та дотримуватись обов’язюв ^л^хасцика вщпов1дно до чинного 
законодавства.

Што-Поштовий сш ьський голова Д. Ю . Ш У Л Ь Г А Н

/



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

__________  В1то-Поштова с1льська рада______________
08170, с.ВНа-Поштова, вул. Бояреька,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р I Ш Е Н Н Я
№ 4-23 вщ 27 С1чня 2016 року

с.Вгта-Поштова

“ Про розгляд звернень депутат!в ВЛо-ПоштовоТ сшъськоУ ради 
Ворушева С.С. 1 Стчкаренко Л.М.”

Розглянувши звернення депутат! в ВЛо-ПоштовоУ с 1льськоТ ради 
Ворушева С.С 1 С1чкаренко Л.М. щодо встановлення пристрою, 
обмежуючого рух транспорту (шлагбауму) по вул. Карла Маркса, Матросова, 
Люова, 50 роюв Жовтня, керуючись ст. 27, ч. 2 Закону УкраТни «Про 
дорожи 1 Й рух» т‘а ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в 
УкраТш», сес1 я сшьськоТ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Встановити пристрш, обмежуючий рух транспорту по вул. Матросова в 
с. В 1та-Поштова Киево-Святошинського району КиТвськоТ област1 .

2. Контроль за виконанням покласти на депутатську ком!с1ю Вгто- 
ПоштовоТ с!льсько‘Т ради з питань дотримання законност!, охорони



1

УКРАША
КиТвська область Кисво - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.В|та-Поштова, вул. Ьоярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 4-24 вщ 27 С1чня 2016 року

с.Вгга-Поштова

Про розгляд заяви П1рковськоТ Г.М.

Розглянувши заяву П 1рковсько1 Галини Мифодфпвни щодо виршення 
питания по вщведенню грунтових, сшгових та дощових вод по 
вул. Набережна, 8 та 8-А, керуючись ст. 26, 33 Закону УкраТни «Про мкцеве 
самоврядування в УкраТн1 », сес1я сшьськоТ ради, -

В И Р I Ш И Л Л :

1. Доручити ПОСТ1ЙНО Д1ЮЧ1Й ДепутаТСЬК1Й КОМ1С11 з питань дотримання 
законност 1 , охорони громадського порядку, регламенту га депутатськоТ 
етики, благоустрою населених пунюлв вир1шити питания, викладене в 
заяв1 гр. П 1 рковсько 1- Г.М. по сути

2. Контроль за виконанням р1 шення покласти на В1то-Поштового 
С1Льського голову.

В1то-Поштовий С1льський голова Д. Ю. ШУЛЬГАН



У краУн а

Кшвська область Киево-Святошинський район 

ВНо-Поштова сшьська рада

08170. с.Вйа-Поштова. вул. Боярська, 4. тел. (044)251-07-06. (04598) 32-621.32-688

4 сес1я 7 скликання 

Р1ШЕННЯ

№ 4-25 вщ 27 С1чня 2016 року

с.ВНа-Поштова

«Про проведения нормативно-грошовоУ оцшки земель села Вгга-Поштова»

В1дпов1дно до Земельного кодексу УкраУни закошв УкраУни. «П ю 
землеустрш» та «Про оцшку земель», керуючись п.34 ч. 1 ст. 26 Закону УкраУни «Изо 
М1сцеве самоврядування в УкраУш», на виконання Комплексно! программ то 
виконанню роби з_ нормативно!' грошовоУ оцшки земель села Вгта-Поштова Кино- 
Свя гошинського району КиУвськоУ область сеня сшьськоУ ради

ВИР1ШИЛА:

1. Провести нормативно-грошову оцшку земель села Вгга-Поштова Кип о- 
Святошинського району КиУвськоУ область

Г* 1 * 3 4 5 На виконання зазначених робп видшити кошти в сум1 57226.22 грн. (п'ятдесят 
С1М ТИСЯЧ ДВ1СТ1 ДВаДЦЯТЬ ЦЛСТЬ гривень дваднгть ДВ1 КОПШКИ) за рахунок 
бюджету сшьськоУ ради.

3. Для отримання методолопчно'У та техшчноУ допомоги при виконанн! вказан !х 
робгг звернутися до ДП «КиУвський науково-досл дний та проектний шстизут 
землеустрою».

4. Замовником вищевказаних робгт визначити Вгго-Поштову сшьську раду.
5. Контроль за виконанням даного рннення поклабти' на постшну ком К то

сшьськоУ ради з питань земельних вщносин /га охброни навколишньс го 
середовигца. •-------/

Сш ьський голова Д.Ю . Шульгин



У краУна

КиУвська область Киево-Святошинський район 

ВЁто-Поштова сЁльська рада

08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, (04598) 32-621, 32-688

4 сесЁя 7 скликання 

Р1ШЕННЯ

№ 4-26 вщ 27 С1чня 2016 року

с.Шта-Поштова

«Про проведения нормативно-грошовоУ опёнки земель села ЮрЁвка»

Вёдновёдно до Земельного кодексу УкраУнм, законов УкраУни, «Про
землеустрЁй» та «Про ощнку земель», керуючись п.34 ч. 1 ст. 26 Закону УкраУни
«Про мЁсцеве самоврядування в УкраУн 1», на виконання КомплексноУ программ то
виконанню роб1т з нормативноУ грошовоУ оцшки земель села Юр1вка Кисе о- «
Святошинського райоЕ1у КиУвськоУ областт, сес1 я сшьськоУ ради 

ВИР1ШИЛА:

1. Провести нормативно-грошову ощнку земель села Юргвка Киево- 
Святошинського району КиУвськоУ область

2. На виконання зазначених робгг лид1лити кошти в сум1 51909,78 гр н. 
(п’ятдесят одна тисяча дев'ятсот дев'ять гривень сЁмдесят вёсём когпйок) за 
рахунок бюджету сёльськоУ ради.

3. Для отримання методологЁчноУ та техшчноУ допомоги при виконаь нё 
вказаних робЁт звернутися до ДГ1 «КиУвський науково-дослЁдний га 
проектний Ёнститут землеустрою».

4. Замовником вищевказаних робЁт визначити ВЁто-Поштову сЁльську раду.



щ
УКРА1НА

КиУвська область Кис во - Святош инський район
Вгго-Поштова сьльська рада

08170, с.Впа-Поштова, вул. Боярська,4, гел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

4 сес1я 7 скликання

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 4-27 В1Д 27 С1чня 2016 року

с. Вгга-Поштова

“ Про створення постшно д 1 ючоУ комюй' з обстеження зелених насаджень ”

Розглянувши пропозищю сшьського голови Шульгана Д.Ю. щодо 
створення посДйно д1ЮчоУ ком1С11 з обстеження зелених насаджень , 
керуючись ст. 26, 33 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в 
УкраУш», сес1 я с1льськоУ ради, -

1. Затвердите постшно Д1 ючу КОМ1 С1 Ю В1то-ПоштовоУ с1льськоУ ради з 
обстеження зелених насаджень у складк 
Голова ком 1 с 1 1  -  С 1 чкаренко Людмила Михайл1 вна 
Члени ком 1 с 1 1 :

-  Смацький Олександр Анатол1 Йович
-  Кузьменчук Костянтин В1кторович
-  Представник заявника
-  Представник еколопчноУ 1нспекц1У шста Киева 1 Кшвсько!

2. Контроль за виконанням рппення покласти на с1льського голову.

В И Р I Ш И Л А :

облает!

■

Д. Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада____________
08170, с.В|таПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р I Ш Е Н Н Я
№ 4-28 В1Д 27 с1чня 2016 року

с. ВНа-Поштова

“ Про Розгляд пропозици депутата Пацьори Л.В. щодо включения 
Кул1 ша В.Ю. до складу виконавчого комитету В1то-ПоштовоТ с 1ЛьськоТ ради."

Заслухавши депутата В1то-ПоштовоТ с 1льськоТ ради Пацьору Л.В., яка 
запропонувала включити Кулша В.Ю. до складу виконавчого комитету В1то- 
Поштово1 С1ЛьеькоУ ради, керуючись ст. ст. 26, 28 Закону УкраТни «Про 
М1сцеве самоврядування в УкраУн!», сес!я с 1льськоУ ради, -



УКРА1НА
КиТвська область Киево - Святошинський район

Вгго-Поштова сшьська рада
08170, с.В|таПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес1я 7 скликання 

Р I Ш Е Н Н Я
№ 4-29 виг 27 С1чня 2016 року

с. В1та-Поштова

“ Про розгляд пропозицп сшьського голови Шульгана Д.Ю. щодо включения
Ловяпна А.П. до складу виконавчого компету В1то-ПоштовоТ с1льсько'Г ради

•>1

4

Заслухавши сшьського голову Шульгана Д.Ю., який запропонував 
включити Ловяпна А.П. до складу виконавчого комДету В1то-Поштово1 
сшьськоТ ради, керуючись ст. ст. 26, 28 Закону УкраТни «Про м1сцеве 
самоврядування в Укра'Гн!», сес1я сшьськоТ ради, -

В И Р I Ш И Л А :

1. Включити Ловяпна А.П. до складу виконавч 
сшьськоТ ради.

мггету'Впо-ПоштовоТ

Впо-Поштовий сшьський голова . Ю. ШУЛЬГАН



УКРА1НА
Кшвська область Киево - Святошинський район

__________  Вгго-Поштова сшьська рада
08170, е.ВггаПоштова, вул. Боярська,4, тел. 251-07-06, (8-04498) 32-621,32-688

3 сес!я 7 скликання 

Р 1 Ш Е Н Н Я
№ 4-30 вщ 27 С1чня 2016 року

с. ВВа-Поштова

“ Про розгляд пропозищУ депутата Войнаровського В.Б. щодо включения 
Олексюк Т.Г. до складу виконавчого комВету ВВо-ПоштовоТ с1льськоУ ради ”

Заслухавши депутата Войнаровського В.Б., який запропонував 
включити Олексюк Т.Г. до складу виконавчого ком1тету ВВо-ПоштовоТ 
слльськоУ ради, керуючись ст. ст. 26, 28 Закону УкраТни «Про мюцеве 
самоврядування в УкраУн 1», сес1я с1льськоУ ради, -

В И Р I Ш И Л А :



4 сес!я

Укра'Гна
Кшвська область Киево-Святошинський район

________Втто-Поштова сшьська рада________
08170, с.Вгга-Поштова, вул. Боярська, 4, тел. (044)251-07-06, (04598) 32-621, 32-688

Е-таП: У1ТА-Р1@1ЖЯ.Тч1ЕТ

7 скликання

с. Шта Поштова

Р 1 Ш Е Н Н Я № 4 - 3 1

27 с1чня 2016 року

«Про М1 сцев1 податки 1 збори».

Вщповщно до ст. 26 Закону УкраТни «Про мюцеве 
самоврядування в У крапп», Закону УкраТни «Про внесения змш до 
Податкового кодексу УкраТни та деяких законодавчих акйв УкраТни щодо 
забезпечення збалансованосй бюджетних надходжень у 2016 рощ» вщ 
24.12.2015 р. № 909-УШ, сес1я сшьсько'Т ради, -

ВИР1ШИЛА:

1. Затвердити Положения про встановлення податку на нерухоме 
майно, вщмшне вщ земельно'Т д1лянки на територп В1то-ПоштовоТ с1льськоТ 
ради (додаток 1).

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, вщмшне вщ 
земельно'Т дшянки для об’екйв житловоТ нерухомост! на територй' В1то- 
ПоштовоТ сшьсько'Т ради (додаток 2).

3. Встановити ставки податку на нерухоме майно, вщмшне вщ 
земельно'Т дшянки для об’екНв нежитлово'Т нерухомост1 на територп В1то- 
Поштово'Т с1 льсько'Т ради (додаток 3).

4. Затвердити Положения про встановлення плати за землю на 
територп ВНо-Поштово'Т сшьсько'Т ради (додаток 4).

5. Встановити ставки податку на землю на територп В1то-Поштово'Т 
сшьсько'Т ради (додаток 5).

6. Встановити ставку акцизного податку на територй' Вйо-Поштово'Т 
сшьсько'Т ради у розм1р1 5 вщсотк1в вщ вартосй ( з податком на додану 
вартють).



7. Затвердите Положения про акцизний податок на територп ВПо- 
Поштово! сшьсько!' ради (додаток 6).

8. Встановити ставку транспортного податку на територп Вгго- 
Поштово! сшьсько!' ради за легков1 автомобггп, як! використовувалися до 5 
роюв 1 мають об’ем цилшдр1в двигуна понад 3000 куб. см з розрахунку на 
календарний рж у розм1р1 25 000 гривень за кожен легковий автомобшь.

9. Дане рпнення набирае чинносД з 01.01.2016 року.
10. Вважати таким, що втратило чинносД Р1шення ВДо-Поштово! 

с1льсько1 ради 6-го скликання № 33-2 вщ 23.03.2015 року.
11. Контроль за виконанням р1шення пбкласти на ком 1 сно з питань 

бюджету, комунальноТ власност1, питань культури, охорони здоров’я та
ОСВ1ТИ.

Сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН



Додаток 1
До р1шення 4-1 сесп 7-го скликання 
В 1Т 0-П 0Ш Т 0В 01  СШЬСЬКО'У ради
№4-31 вщ 27.01.2016 р.

Положения
про встановлення податку на нерухоме майно, вщмшне вщ земельно! 

дшянки на територн Вгго-Поштово! сшьськоУ ради

Положения про податок на нерухоме майно, вщмшне вщ земельно'/ 
дшянки (дал1 -  Положения) розроблено вщповщно до Податкового кодексу 
УкраТни 31 змшами вщ 02.12.2010 № 2755-У1 та е обов’язковим до виконання 
юридичними та ф1зичними особами на територй' В1то-ПоштовоУ сшьськоУ ради.

1. Платники податку
1.1. Платниками податку е ф1зичш та юридичш особи, в тому числ1 

нерезидента, яю е власниками об’екюв житловоУ та/або нежитловоУ 
нерухомосД розташованих на територй' В1то -  ПоштовоУ С1льсько1 ради.

1.2. Визначення платниюв податку в раз1 перебування об’ект1в житловоУ 
та/або нежитловоУ нерухомосД у сп1льн1Й частков1й або сшльнш сум1сн1й 
ВЛаСНОСТ1 К1ЛВКОХ ос1б:

а) якгцо .об’ект житловоУ та/або нежитловоУ нерухомосД перебувас у 
сп1льн1й частковш власност1 к1лькох ос1б, платником податку е кожна з цих 
осУб за належну Уй частку;

б) якщо об’ект житловоУ та/або нежитловоУ нерухомосД перебувае у 
сшльнш сумюнш власност1 юлькох ос1б, але не подшений в натур1, платником 
податку е одна з таких оаб-власниюв, визначена за Ух згодою, якщо шше не 
встановлено судом;

в) якщо об’ект житловоУ та/або нежитловоУ нерухомосД перебувае у 
СШЛЬНШ СуМЮНШ ВЛаСНОСТ1 КШЬКОХ ОС1б 1 подшений М1Ж ними в натур1, 
платником податку е кожна з цих ошб за належну Уй частку.

2. Об'ект оподаткування
2.1. Об’ектом оподаткування е об’ект житловоУ та нежитловоУ 

нерухомост1, в тому числ1 його частка.
2.1.1. Об’екти житловоУ нерухомосп - буд1вл1, вщнесен1 вщповщно до 

законодавства до житлового фонду, дачш та садов1 будинки.
2.1.1.1. Буд1вл1, вщнесен1 до житлового фонду подшяються на таю

типи:
а) житловий будинок - буд1вля каштального типу, споруджена з 

дотриманням вимог, встановлених законом, шшими нормативно-правовими 
актами, 1 призначена для пост1йного у нш проживания. Житлов1 будинки 
подшяються на житлов! будинки садибного типу та житлов! будинки



квартирного типу р1зноУ поверховостт Житловий будинок садибного типу - 
житловий будинок, розташований на окремш земельнш дшянщ, який 
складаеться 13 житлових та допом1жних (нежитлових) примщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована 
поза контуром його капггальних зовшшшх стш, 1 - яка мае з основною 
частиною будинку одну (або бшыне) спшьну каштальну стшу;

в) квартира - 13ольоване помешкання в житловому будинку, призначене 
та придатне для постшного у ньому проживания;

г) котедж - одно-, швтораповерховий будинок невелико!' житловоУ 
площ1 для постшного чи тимчасового проживания з присадибною дшянкою;

г) юмнати у багатошмейних (комунальних) квартирах - 130льоваш 
помешкання в квартира в якш мешкають двое чи бшыле квартиронаймач1в.

2.1.1.2. Садовий будинок -  будинок для лИнього (сезонного) 
використання, який в питаниях нормування плогщ забудови, зовшшшх 
конструкций та шженерного обладнання не вщповщае нормативам, 
установленим для житлових будинюв;

2.1.1.3. Дачний будинок -  житловий будинок для використання 
протягом року з метою позамюького вщпочинку.

2.1.2. Об'екти нежитловоТ нерухомост1 -  буд1вл1, прим1щення, що не 
В1днесен1 в1дпов1дно до законодавства до житлового фонду. У нежитловш 
нерухомосД вид1ляють:

а) буд1вл1 готельн1 - готел1, мотел1, кемп1нги, панс1онати, ресторани та 
бари, туристичш бази, Г1рськ1 притулки, табори для вщпочинку, будинки 
в1дпочинку;

б) буд 1 вл 1  оф!сн1 - буд 1 вл 1 ф1нансового обслуговування, адм1н1стративно- 
П0буТ0В1 буД1ВЛ1, буД1ВЛ1 ДЛЯ КОНТОрСЬКИХ Та аДМ1Н1СТраТИВНИХ цшей;

в) буд1вл1 торговельн1 - торгов! центри, ушвермаги, магазини, крит1 
ринки, павшьйони та зали для ярмарюв, станцЙ техн1чного обслуговування 
автомоб!л1в, Удальш, кафе, закусочн1, бази та склади шдприемств торпвл1 й 
громадського харчування, буд1вл1 п1дприемств побутового обслуговування;

г) гараж! - гараж! (наземн1 й шдземш) та крит1 автомоб1льн! стоянки;
г) буд!вл1 промислов1 та склади;
д) буД1ВЛ1 ДЛЯ ПубЛ1ЧНИХ ВИСТуП1В (каЗИНО, 1ГОрН1 будинки);
е) господарсью (присадибн!) буд1вл1 - допом1жн! (нежитлов1) 

прим1щення, до яких належать сараУ, хл1ви, гараж1, Л1ТН1 кухн1, майстерш, 
вбиральн1, погреби, нав1си, котельн1, бойлерш, трансформаторн1 пщстанщУ 
тощо;

е) ШИП буД1ВЛ1.
2.2. Не е об'ектом оподаткування:
а) об’екти житловоУ та нежитловоУ нерухомост1, як1 перебувають у 

власност1 орган1в державно!’ влади, оргашв м1сцевого самоврядування, а також 
оргашзацш, створених ними в установленому порядку, що повшстю 
утримуються за рахунок вщповщного державного бюджету чи мюцевого 
бюджету 1 е неприбутковими (Ух спшьнш власност1);

б) буд1вл1 дитячих будинюв стмейного типу;



в) гуртожитки;
г) житлова нерухомють непридатна для проживания, в тому числ 1 у 

зв’язку з аваршним станом, визнана такою зпдно з ршенням сшьсько'Т, 
селищноТ, мТсько'Т ради;

г) об’екти житловоТ нерухомостц в тому числ1 Ух частки, що належать 
дггям-сиротам, дггям, позбавленим батьювського шклування, та особам з Тх 
числа, визнаним такими вщповщно до закону, д1тям-швал1дам, яю 
виховуються одинокими матерями (батьками), але не бшыне одного такого 
об’екта на дитину;

д) об’екти нежитловоТ нерухомостц яю використовуються суб’ектами 
господарювання малого та середнього б1знесу, що провадять свою Д1яльшсть в 
малих арх1тектурних формах та на ринках;

е) буд1 вл1 промисловостц зокрема виробнич1 корпуси, цехи, складсью 
прим1 щення промислових шдприемств;

е) буд1 вл1 , споруди сшьськогосподарських товаровиробниюв, призначеш 
для використання безпосередньо у сшьськогосподарсьюй д 1 яльностц

ж) об’екти житловоТ та нежитловоТ нерухомостц як1 перебувають у 
власност1 громадських орган1зац1Й 1нвал1Д1в та Тх п1дприемств;

з) буд1 вл1 дошюльних та загальноосв1тн 1х навчальних заклад1в 
незалежно В1 Д форм власност1 та джерел фшансування, що використовуються 
для надання освгтшх послуг.

3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування е загальна площа об’екта житловоТ та 

нежитловоТ нерухомостц в тому числ1 його часток.
3.2. База оподаткування об’екпв житловоТ та нежитловоТ нерухомостц в 

тому числ1 Тх часток, як 1 перебувають у власност1 ф1зичних ос1 б, обчислюеться 
контролюючим органом на шдстав1 даних Державного реестру речових прав 
на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державноТ реестрацп 
прав на нерухоме майно та/або на шдстав1 орипнал1в вщповщних документ1 в 
платника податюв, зокрема документ1 в на право власность

3.3. База оподаткування об’ект1в житловоТ та нежитловоТ нерухомостц в 
тому числ1 Тх часток, що перебувають у власност1 юридичних ос1б, 
обчислюеться такими особами самостшно виходячи 13 загально'Т площ1 
кожного окремого об’екта оподаткування на шдстав 1 документ1 в, що 
шдтверджують право власност1 на такий об’ект.

4. Шльги 13 сплати податку
4.1. База оподаткування об’екта/об’ект1 в житловоТ нерухомостц в тому 

числ1 Тх часток, що перебувають у власност1 ф1зично’Т особи платника 
податку, зменшуеться:

а) для квартири/квартир незалежно В1 Д Тх юлькоси - на 60 кв. метр1в;
б) для житлового будинку/будинюв незалежно В1 Д Тх кшькост] - 

на 120 кв. метртв;



в) ДЛЯ Р13НИХ ТИГПВ об ’еКПВ ЖИТЛ0В01 НеруХОМОСТ1, В тому ЧИСЛ1 IX 
часток (у раз 1  одночасного перебування у власносп платника податку 
квартири/квартир та житлового будинку/будиню в, у тому числ 1  Ух часток), - 
на 180 кв. метр1в.

Таке зменшення надаеться один раз за кожний базовий податковий 
(зв1тний) перюд (р1к).

4.2. ГПльги з податку, що сплачуеться на вщповщнш територп з 
об’екпв житловоУ нерухомосп, для ф1зичних ос1б не надаються на:

об’ект/об’екти оподаткування, якщо площа такого/таких 
об’екта/об’екпв перевищуе п’ятикратний розм1р неоподатковуваноУ плогщ, 
затверджено'У р1шенням оргашв мюцевого самоврядування;

об’екти оподаткування, що використовуються Тх власниками з метою 
одержания доход1в (здаються в оренду, л1зинг, позичку, використовуються у 
П1ДПрИеМНИЦЬК1Й Д1ЯЛЬНОСТ1).

4.3. Звшьняються в!д сплати податку з об’екпв житлово!' та/або 
нежитлово1 нерухомост1 рел1пйн1 орган1зацп Украши, статута (положения) 
яких зареестроваш у встановленому законом порядку, та використовуються 
для забезпечення д1яльност1, передбаченоУ такими статутами (положениями).

4.4. Звшьняються В1 Д сплати податку з об’екпв житловоУ та/або 
нежитловоУ нерухомосп, в тому числ1 Ух часток, учасники АТО та члени Ух 
с1мей на перюд проходження служби.

ГПльги з податку, що сплачуеться на вщповщнш територй’, з об’екпв 
житловоУ та/або нежитловоУ нерухомосп, що перебувають у власносп 
ф1зичних або юридичних ос1б, встановлюються В1 ДПОВ1 ДНО до р1шення Впо- 
ПоштовоУ с1 льськоУ ради з урахуванням вимог чинного законодавства.

Органи мюцевого самоврядування до 1 лютого поточного року 
подають до в1дпов1дного контролюючого органу за мюцезнаходженням 
об’екта житловоУ нерухомосп вщомосп стосовно п1льг, наданих ними 
в1дповщно до абзацу першого та другого цього П1дпункту.

5. Ставка податку
5 .1 . Ставки податку для об’екпв житловоУ нерухомосп, що перебувають 

у власносп ф1зичних та юридичних ос1б, встановлюються за р1шенням 
сшьськоУ ради, та не перевищуе 0,4 вщсотка до розм 1ру м1н1мальноУ заробпноУ 
плати, встановленоУ законом на 1 С1чня звпного (податкового) року, за 1 кв. 
метр бази оподаткування.

5.2. Установити, що на 2016 рж ставки податку для об’екпв нежитловоУ 
нерухомосп, що перебувають у власносп ф1зичних та юридичних ошб, не 
можуть перевищувати 1,5 вщсотка до мш1мальноУ заробшноУ плати, 
встановленоУ законом на 1 с1чня зв1тного (податкового) року за 1 кв. метр для 
об’екпв нежитловоУ нерухомосп.

6. Податковий перюд
6.1. Базовий податковий (звггний) перюд дор1внюе календарному року.
7. Порядок обчислення суми податку



7.1. Обчислення сумм податку з об’екта/об’екпв житловоТ нерухомосп, 
як1 перебувають у власносп ф1зичних ос1б, здшснюеться контролюючим 
органом за мюцем податковоГ адреси (мюцем реестрацГУ) власника такоУ 
нерухомосп у такому порядку:

а) за наявносп у власносп платника податку одного об’екта житловоУ 
нерухомосп, в тому числ1 його частки, податок обчислюеться, виходячи з бази 
оподаткування, зменшеноУ вщповщно до шдпункпв «а» або «б» шдпункту 4.1 
пункту 4 цього положения, та пшьги оргашв мюцевого самоврядування з 
неоподатковуваноТ плонц таких об’екпв (у раз1 ГУ встановлення) та вщповщноУ 
ставки податку;

б) за наявносп у власносп платника податку б1льше одного об’екта 
ЖИТЛ0В01 НеруХОМОСТ1 ОДНОГО типу, В тому ЧИСЛ1 IX часток, податок 
обчислюеться виходячи 13 сумарноУ загальноУ плонц таких об’екпв, зменшеноУ 
в1дпов1дно до п1дпункт1в «а» або «б» шдпункту 4.1 пункту 4 цього положения 
та пшьги оргашв мюцевого самоврядування з неоподатковуваноУ площ1 таких 
об’ект1в (у раз1 ГУ встановлення), та в1дпов1дноУ ставки податку;

в) за наявност1 у власносп платника податку об’екпв житловоУ 
нерухомосп р 1 зних вид1в, у тому числ1 Ух часток, податок обчислюеться 
виходячи 13 сумарноУ загальноУ плошд таких об’ект1в, зменшеноУ в1дповщно до 
шдпункту «в» шдпункту 4.1 пункту 4 цього положения та пшьги оргашв 
мюцевого самоврядування з неоподатковуваноУ плонц таких об’екпв (у раз1 ГУ 
встановлення), та в1дпов1дноУ ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням шдпункпв 2 1 3 цього 
шдпункту, розподшяеться контролюючим органом пропорцшно до питомоУ 
ваги загальноУ плонц кожного з об’екпв житловоУ нерухомосп;

ф за наявносп у власносп платника податку об’екта (об’екпв) житловоУ 
нерухомосп, у тому числ 1 його частки, що перебувае у власносп ф1зичноУ 
чи юридичноУ особи - платника податку, загальна площа якого перевигцуе 300 
квадратних метр1в (для квартири) та/або 500 квадратних метр1в (для будинку), 
сума податку, розрахована вщповщно до шдпункпв "а"-"г" цього шдпункту, 
збшынуеться на 25000 гривень на р1к за кожен такий об’ект житловоУ 
нерухомосп (його частку).

Обчислення суми податку з об’екта/об’екпв нежитловоУ нерухомосп, яю 
перебувають у власносп ф1зичних ос1б, зд 1 Йснюеться контролюючим органом 
за мюцем податковоУ адреси (м1сцем реестрацй') власника такоУ нерухомост1 
виходячи 13 загальноУ плонц кожного з об’екпв нежитловоУ нерухомосп та 
вщповщноУ ставки податку.

7.2. Податкове/податков1 пов1домлення-р1шення про оплату суми/сум 
податку, обчисленого згщно з шдпунктом 7.1 пункту 7 цього положения, та 
в1дпов1дн1 плат1 жн 1 рекв1зити, зокрема, орган1в м1сцевого самоврядування за 
мюцезнаходженням кожного з об’ект1в житловоУ та/або нежитловоУ 
нерухомосп, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим 
органом за мюцем його податковоУ адреси (мюцем реестращУ) до 1 липня 
року, що настае за базовим податковим (звггним) перюдом (роком).



Щодо новоствореного (нововведеного) об’екта житловоУ та/або 
нежитловоУ нерухомосп податок сплачуеться ф1зичною особою-платником 
починаючи з мюяця, в якому виникло право власносп на такий об’ект.

Контролююч1 органи за мюцем проживания (реестращУ) платниюв 
податку в десятиденний строк шформують вщповщш контролююч] органи за 
мюцезнаходженням об’екпв житловоУ та/або нежитловоУ нерухомост1 про 
надюлаш (вручен!) платнику податку податков1 пов1домлення-р1 шення про 
оплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчоУ 
влади, гцо забезпечуе формування та реал1зуе державну податкову 1 митну
ПОЛ1ТИКу.

Нарахування податку та надсилання (вручения) податкових 
пов1домлень-р1 шень про оплату податку ф1 зичним особам - нерезидентам 
здшснюють контролююч1 органи за мюцезнаходженням об’ект1в житловоУ 
та/або нежитловоУ нерухомостц гцо перебувають у власност1 таких 
нерезидешлв.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до 
контролюючого органу за мюцем проживания (реестращУ) для проведения 
зв1рки даних щодо:

1) об’ект1 в житловоУ та/або нежитловоУ нерухомостц в тому числ1 Ух 
часток, що перебувають у власност1 платника податку;

2) розм 1 ру загальноУ площ 1 об’ект1в житловоУ та/або нежитловоУ 
нерухомост!, що перебувають у власност1 платника податку;

3) права на користування пшьгою 13 оплати податку;
4) розм 1 ру ставки податку;
5) нарахованоУ суми податку.
У раз! виявлення розб1жностей М1Ж даними контролюючих оргашв та 

даними, шдтвердженими платником податку на шдстав1 орипнал 1 в 
в1 дпов1 дних документ1в, зокрема документе на право власност1 , 
контролюючий орган за мюцем проживания (реестращУ) платника податку 
проводить перерахунок суми податку 1 надсилае (вручае) йому нове 
податкове пов1домлення-р1шення. Попередне податкове повщомлення- 
ршення вважаеться скасованим (вщкликаним).

7.4. Органи державно'/ реестращУ прав на нерухоме майно, а також 
органи, що здшснюють реестращю мюця проживания ф1зичних ошб, 
зобов’язан1 щоквартально у 15-денний строк П1сля зак1нчення податкового 
(зв1 тного) кварталу подавати контролюючим органам в1домост1 , необх1 дн 1 для 
розрахунку податку, за мюцем розташування такого об’екта нерухомого майна 
станом на перше число вщповщного кварталу в порядку, визначеному 
Кабшетом Мшютр 1 в УкраУни.

7.5. Платники податку - юридичш особи самостшно обчислюють суму 
податку станом на 1 С1чня звНного року 1 до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за мюцезнаходженням об’екта/об’ект1 в оподаткування 
декларащю за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 
Податкового кодексу УкраУни, з розбивкою р1чноУ суми р1 вними частками 
поквартально.



Щодо новоствореного (нововведеного) об’екта житлово '1 та/або 
нежитловоТ нерухомост1 декларащя юридичною особою - платником подаеться 
протягом 30 календарних дшв з дня виникнення права власност1 на такий 
об’ект, а податок сплачуеться починаючи з мюяця, в якому виникло право 
власност1 на такий об’ект.

8. Порядок обчислення сум податку в раз1 змши власника об’екта 
оподаткування податком

8.1. У раз1 переходу права власност1 на об’ект оподаткування вщ одного 
власника до шшого протягом календарного року податок обчислюеться для 
попереднього власника за перюд з 1 с1чня цього року до початку того мюяця, в 
якому вш втратив право власност1 на зазначений об’ект оподаткування, а для 
нового власника - починаючи з мюяця, в якому виникло право власность

8.2. Контролюючий орган надсилае податкове повщомлення-р1 шення 
новому власнику шсля отримання шформацп про перехщ права гласность

9. Порядок оплати податку
9.1. Податок сплачуеться за мюцем розташування об’екта/об’ект1 в 

оподаткування 1 зараховуеться 100 % до мюького бюджету згщно з 
положениями Бюджетного кодексу УкраТни.

10. Строки оплати податку
10.1. Податкове зобов’язання за звНний рш з податку сплачуеться:
а) ф!зичнйми особами - протягом 60 дн 1 в з дня вручения податкового 

повщомлення-р1 шення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

мюяця, що наступае за звИним кварталом, яю вщображаються в р1чнш 
податков1 Й декларацй’

11. Контроль
11.1. Контроль за правильнютю та своечаснютю оплати податку на 

нерухоме майно, вщмшне вщ земельно '1 дшянки, зд1йснюеться контролюючим 
органом.

12. Вщповщальшсть
12.1. В1дпов1дальн1сть за повноту та правильнють справляння,

своечасн1Сть оплати податку на нерухоме майно, вщмшне вщ земельно!' 
Д1лянки, до с1льського бюджету покладаеться на платник!в податку 
вщповщно до Податкового кодексу Укра'Гни вщ 02.12.2010 № 2755-У1 (з1 
змшами). ' /

• /  /  
/ /

О л ьсь к и й  голова Д .Ю . Ш У Л Ь Г А Н



Додаток 2
До р1шення 4-1 сесп 7-го скликания 
В1Т0-П0ШТ0В01 СШЬСЬКОТ ради 
№ 4-31 В1д 27.01.2016 р.

Ставки податку на нерухоме майно, вщмшне вщ земельноУ дшянки для
об’еюлв житловоУ нерухомост!

Розмйр ставки у вщсотках до розм1ру 
мш1мальноТ зароб1тноУ плати, встановленоУ 
Законом на 1 С1чня званого (податкового) 

року за 1 кв.м, бази оподаткування

Для ф 13НЧН Н Х ОС1б, % Для юридичних ОС1б, %

1. Житловий фонд

1.1 Житловий будинок 0,4 0,4

1.2 Прибудова до 
житлового будинку

0,4 0,4

1.3 Квартира 0,4 0,4

1.4 Котедж 0,4 0,4

1.5 Юмнати у 
багатос1мейних 
(комунальних) 
квартирах

0,4 0,4

2. Садовий будинок 0,4 0,4

3. Даяний будинок 0,4 /  0,4

7
А  //N4. /

/ \

/

Сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН



Додаток 3
До р1шення 4-1 сесп 7-го скликання 
ЕНТО-ПОШТОВОУ С1ЛЬСЬК01 ради
№ 4-31 вщ 27.01.2016 р.

Ставки податку на нерухоме майио, вщмшне вщ земельиоУ дшяики для
об’ект1в нежитловоУ нерухомост!

Р о зм 1р став к и  у  в щ сотк ах  д о  розм !р у  

м 1Н1м а л ь и о 1 заробггноУ п л а т и , встановленоУ  

З а к о н о м  на 1 С1чня звггн ого  (п о д а т к о в о го )  

р ок у за 1 к в .м , бази  о п о д а т к у в а н и я

Д л я  ф13ИЧНИХ ОС1б, % Д ля ю ри дич и и х ОС1б, %

1. Буд1вл1 готел1 1,5 1,5

2. БуД1ВЛ1 офюШ 1,0 1,0

3. БуД1ВЛ1 торговелып 1,5 1,5

4. Гаража 0,5 0,5

5. Господарськт 
(присадибш) буД1ВЛ1

0,4 0,4

6. БуД1ВЛ1 ДЛЯ 
Публ1ЧНИХ ВИСТуГПВ
(кр1м казшо, Горних 
буДИНЮв)

1,0 1,0

7 .1шш буд1вл! 1,5
/_____________________________

Сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН



Додаток 4
До р1шення 4-'Г сеси 7-го скликання 
Вгго-Поштово! сшьсько! ради 
№4-31 В1Д 27.01.2016 р.

П О Л О Ж Е Н И Я  
про встановлення плати за землю 

на територн Вгго-Поштово! сшьсько! ради

1. Загальш положения.
Положения про встановлення плати за землю на територн Вгго- 

Поштово! сшьсько! ради (дал1 -  Положения) розроблено вщповщно до 
Податкового кодексу Украши та е обов’язковим до виконання юридичними 
та ф1зичними особами на територн сшьсько! ради.

Плата за землю -  обов’язковий плаДж у склад1 податку на майно, що 
справляеться у форм 1 земельного податку та орендно! плати за земельш 
дшянки державно!' 1 комунально! власност1.

2. Платники земельного податку.
2.1. Платниками земельного податку е:
2.1.1. власники земельних дшянок, земельних часток (пат);
2.1.2. землекористувачь

3. Платники орендноУ плати.
Платниками орендно! плати е орендар1 земельних дшянок. Пщставою 

для нарахування орендно! плати за земельну дшянку е догов1р оренди тако! 
земельно! дшянки оформлений та зареестрований вщповщно до 
законодавства.

4. Об’екти оподаткування.
Об'ектами оподаткування е:

- земельш дшянки, яю перебувають у власностд користуванн1;
- земельн1 дшянки надаш в оренду;
- земельш частки (па!), як1 перебувають у власность

5. База оподаткування.
Базою оподаткування е нормативна грошова оцшка земельних дшянок з 

урахуванням коефщента шдексацп.

6. Ставки земельного податку за земельш дшянки.
6.1. Ставка податку за земельш дшянки, в тому числ1 для 

сшьськогосподарських упдь встановлюеться у розм 1 р 1 1 вадсотка в1д !х 
нормативно! грошово! ощнки;



6.2. Податок за земельш дшянки, зайнят1 житловим фондом, 
автостоянками для збершання особистих транспортних засоб1в громадян, яю 
використовуються без отримання прибутку, гаражно-буд1вельними, дачно- 
буд1вельними та сад1вницькими товариствами, шдивщуальними гаражами, 
садовими 1 дачними будинками ф1зичних ос1б справляеться у розм1р1 3 
вщсотк1в вщ земельного податку обчисленого вщповщно до п. 6.1. цього 
Положения.

6.3. Ставка податку за земельш дшянки, яю перебувають у постшному 
користуванш суб'еюнв господарювання (кр1м державно'1 та комунально! 
форми власносН) встановлюеться у розм1р1 5 вщсотюв вщ !х нормативно! 
ГрОШОВо! ОЩНКИ.

6.4. Податок на земельш дшянки, що вщносяться до земель транспорту, 
яю надаш автотехобслуговування та ремонту автомобш1в, справляеться в 
рОЗМ1р1 2-Х В1ДСОТК1В В1Д IX Н0рмаТИВН01 трошово! ОЩНКИ.

6.5. Податок за земельш дшянки, що вщносяться до земель громадсько! 
забудови, яю надан! для буд1вництва та обслуговування буд1вель торпвл 1 
справляеться у розм1р1 2-х вщсотк1в вщ !х нормативно! трошово! ощнки.

6.6. Податок за земельш дшянки, що вщносяться до земель громадсько! 
забудови, яю надаш для буд1вництва та обслуговування об’еюпв туристично! 
1 нфраструктури та заклад1 в харчування, справляеться у розм1р1 2-х вщсотнлв 
в1д !х нормативно! грошово! ощнки.

6.7. Податок за земельш дшянки, що вщносяться до земель громадсько! 
забудови, яю надаш для буд1вництва та обслуговування шших буд1вель 
громадсько! забудови, справляеться у розм 1 р 1 1 вщсоток в1д !х нормативно! 
грошово! ощнки.

6.8. Податок за земельш дшянки, що вщносяться до земель громадсько! 
забудови, яю надаш для буд1вництва та обслуговування заклад1в охорони 
здоров’я, справляеться у розм1р1 1 вщсотка в1д !х нормативно! грошово! 
ощнки.

6.9. Податок за земельш дшянки, що вщносяться до земель громадсько! 
забудови або земель транспорту, яю надаш для торпвл 1 нафтопродуктами, 
скрапленим та стислим газом для автотранспорту справляеться у розм1р1 3-х
В1ДСОТК1В.

6.10. Податок за земельш дшянки, що вщносяться до земель зв’язку, яю 
надаш для буд1вництва та обслуговування об’екНв мобшьного, 
супутникового зв’язку та кабельного телебачення справляеться у розм 1 р 1 3-х
ВЩСОТК1В.

7. Шльги щодо оплати земельного податку для ф1зичних та 
юридичних ОС1б.

7.1. В1д сплати податку звшьняються ф1зичн1 та юридичш особи 
вщпов1дно до статей 281 та 282 Податкового кодексу Украши, а також:

- заповщники, парки державно! та комунально! власност1, пам'ятки 
природи, заповщш урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;



- досл 1дн 1 господарства науково-дослщних установ 1 навчальних закладт 
сшьськогосподарського профшю та професшно-техшчних училищ;

- органи державноТ влади та органи мюцевого самоврядування, органи 
прокуратури, заклади, установи та оргашзащУ, вшськов1 формування, 
утвореш в1дпов1 дно до закошв УкраУни, Збройш Сили УкраУни та Державна 
прикордонна служба УкраУни, яю повшстю утримуються за рахунок коптив 
державного або мюцевих бюджепв;

- дитяч1 санаторно-курорпп та оздоровч1 заклади УкраУни незалежно в1д 
Ух шдпорядкованосп, у тому числ1 дитяч1 санаторно-курортш та оздоровч1 
заклади УкраУни, яю знаходяться на баланс! шдприемств, установ та 
оргашзацш/

- дошкшьш та загальноосв1тн 1 навчальн1 заклади незалежно вщ форм 
власност1 1 джерел ф1нансування, заклади культури, науки, осв1 ти, охорони 
здоров'я, соц1ального захисту, ф1зичноУ культури та спорту, яю повн1 стю 
утримуються за рахунок к о п тв  державного або м1сцевих бюджепв;

шдприемства, установи, орган1зац1У, громадськ1 орган1зац1У 
ф13культурно-спортивноУ спрямованост1 , у тому числ1 аероклуби та 
ав1 ацшно-спортивш клуби Товариства сприяння оборот УкраУни, - за 
земельш дшянки, на яких розм 1 щен1 спортивш споруди, що 
використовуються для проведения змагань та навчально-тренувального 
процесу.

- комуналып П1дприемства, створен1 В 1то-Поштовою сшьською радою 
для надання житлово-комунальних послуг населению мюта та 
обслуговуваннтб парк!в, сквер1в.

8. Земельн1 дшянки, яю не пщлягають оподаткуванню земельним 
податком.

Не сплачуеться земельний податок за земельш дшянки визначеш статтею 
283 Податкового кодексу УкраУни.

9. Орендна плата
9.1. Розм1р та умови внесения орендноУ плати встановлюються у 

договор! оренди м1ж орендодавцем (власником) 1 орендарем.
9.2. Розм1р орендноУ плати за земельш дшянки, встановлюеться в 

договор! оренди у вщсотку вщ нормативноУ грошовоУ ОЦ1НКИ .

9.3. При визначенш ставок орендноУ плати для земельних дшянок, яю 
мають зм 1 шане цшьове використання вибираеться з кшькох ставок та яка 
бшыне.

10. Податковий пер1од
10.1. Базовим податковим (зв1тним) пер!одом для плати за землю е 

календарний р1к.
10.2. Базовий податковий (звИний) р1к починаеться 1 с1чня 1 

зак!нчуеться 31 грудня того ж року (для новостворених шдприемств та



оргашзацш, а також у зв'язку 1 3  набуттям права власност1 та/або 
користування на нов1 земельш дшянки може бути меншим 12 м1сящв).

11. Порядок обчислення, строк сплати та порядок подання звггност! 
по плат1 за землю

11.1. Плата за землю зараховуеться до вщповщних мюцевих бюджеНв у 
порядку, визначеному Бюджетним кодексом Украши для плати за землю

11.2. Власники земл1 та землекористувач1 сплачують плату за землю 
в1дпов1дно до статей 286-288 Податкового кодексу Украши.

12. Контроль
12.1. Контроль за правильшстю та своечасшстю сплати за землю 

зд1йснюеться контролюючим органом.

13. Вщповщальшсть
13.1. Вщповщальшсть за повноту та правильн1сть справляння, 

своечасшсть сплати за землю до сшьського- бюджету покладаеться на 
платниюв податку в1дпов1дно до Податкового кодексу Украши вщ

Сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН



Додаток 5
До р1шення 4-1 сесп 7-го скликання 
В1Т0-П0ШТ0В01 С1ЛЬСЬК01 ради 
№ 4-31 вщ 27.01.2016 р.

Ставки податку на землю 
на територп ВНо-ПоштовоУ сшьськоУ ради

Згщно з п.п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу Украши органи 
мюцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пшьги 
щодо земельного податку, що сплачуеться на вщповщнш територп.

Плата за землю в 2016 рощ справляеться вщповщно до вимог п.п. 
12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу Украши 1 3  застосуванням ставок 
земельного податку 2015 року з урахуванням коефщ1ента шдексаци -  1.433.

Платники податку:
- власники земельних дшянок, земельних часток (паУв);
- землекористувачг

Об’ект оподаткування:
- земельш дшянки, яю перебувають у власност1 або користуванн1;
- земельн1 частки (па!'), як1 перебувають у власностг

База оподаткування:
нормативна грошова оцшка земельних д1лянок з урахуванням 

коеф1щента 1 ндексацп, визначеного в1дпов1дно до порядку, встановленого 
Податковим кодексом Украши.

Ставка податку:
встановити ставки земельного податку на територп ВНо-

ПоштовоТ С1льеько1 ради для ф1зичних ос1б з 01 С1чня 2016 року в таких 
розм1рах:___________ ___________________________________________________

Назва населеного 
пункту

Житлова
забудова,

грн./га

Багатор1чш
насадження,

грн./га

осг,
грн./га

Пай/ршля,
грн./га

Ршля,
грн./га

с. ЕНта-Поштова 536,95 536,95 46,53 46,53 46,53
с. Юр1вка 229,10 229,10 44,75 44,75 44,75

встановити ставку земельного податку за земельш дшянки,
розташоваш за межами населених пунюлв, нормативну грошову оцшку яких 
не проведено -  на р1вш 5 вщсотюв нормативно '1 грошовоУ оц1нки одинищ 
площ! ртлля по облает! (ст. 277 Податкового кодексу).



Звшьнити В1 д оплати земельного податку земельш дшянки, яю 
перебувають у власноеп або постшному користуваннп

оргашв державно!' влади, оргашв мюцевого самоврядування, а 
також оргашзащ'У, створених ними в установленому порядку, за винятком 
плоиц, зданоУ в оренду не бюджетним оргашзащям;

земельш дшянки, яю надаш для буд1вництва 1 обслуговування 
культових споруд та шших буд1 вель, необхщних для забезпечення д1яльност1 
релшшних оргашзацш УкраУни, статута (положения) яких зареестровано у 
встановленому законом порядку;

установи та оргашзащУ, яю повн1 стю утримуються за рахунок 
кошт1 в державного бюджету.

Податковий пер1од:
- базовим податковим (звггним) пер1одом е календарний р1К.

Порядок обчислення:
п1дставою для нарахування земельного податку е даш 

державного земельного кадастру у в1 дпов1 дност1 до чинного законодавства та 
вимог Податкового кодексу УкраУни.

Строк оплати:
у в1 дпов1 дност1 до чинного законодавства та вимог Податкового 

кодексу УкраУни за мюцем знаходження земельноУ Д1 лянки.

Орендна плата.
- платником орендно'У плати е орендар земельноУ дшянки.

Об’ект оподаткування:
- е земельна дшянка, надана в оренду.

Розм1р орендно'У плати: р 1 чна сума платежу:
- не може бути меншою 3% нормативноУ грошовоУ оц 1 нки;
- не може перевищувати 12% нормативноУ грошовоУ оцшки.

Розм1р та умови внесения орендно'У плати встановлюються у договор! 
оренди М1 Ж орендодавцем (власником) 1 орендарем.

Плата за суборенду земельних дшянок не може перевищувати 
орендно'У плати.

Податковий перюд:
- базовим податковим (зв1тним) пер!одом е календарний рш.

Порядок обчислення:



шдставою для нарахування орендно '1 плати за земельну дшянку е 
догов1 р оренди такоТ земельно '1 дшянки, оформлений та зареестрований 
в1 дпов1 дно до законодавства.



Додаток 6
До р 1 шення 4-1 сесп 7-го скликання 
ЕЙто-Поштово!' сшьськоТ ради 
№ 4-31 вщ 27.01.2016 р.

Положения
про акцйзний податок на територн Вгго-ПоштовоУ сшьськоТ ради

1. Загальш положения.
Акцизний податок встановлюеться зпдно Податкового кодексу 

УкраТни вщ 02.12.2010р. № 2755-У1 ( 31 змшами).

2. Платники податку.
Платниками акцизного податку е особа -  суб’ект господарювання 

роздр1 бно1 торпвлц яка здшснюе реал1 зац 1 ю пщакцизних товар1в.

3. Об’ект оподаткування.
Об’ектом оподаткування е операцп з: реал1защя суб’ектами

господарювання роздр1 бно1 торпвл1 п1дакцизних товар1в.

4. База оподаткування.
Базою оподаткування е вартють (з податком на додану вартють та без 

урахування акцизного податку з реал1зацп суб’ектами господарювання 
роздр1бно1 торг!вл1 пщакцизних товар1в) П1дакцизних товар1в, гцо реал1зован1 
в1дпов1дно до шдпункту 213.1.9. пункту 213.1 стагп 213 Податкового 
кодексу Украши.

5. П1дакцизн1 товари
До шдакцизних товар1в належить:

- спирт етиловий та шнп спиртов! дистиляти, алкогольн1 напоц пиво;
- тютюнов! вироби, тютюн та промислов1 зам1нники тютюну;
- пальне.

6. Ставка податку.
Для реал1зованих суб’ектами господарювання роздр1бно1 торпвл 1 

пщакцизних товар1в ставка податку встановлюеться у розм 1р 1 5 вщсотюв 
в1д вартост1 ( з податком на додану вартють).

7. Дата виникнення податкового зобов’язання
Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реал1 зацн 

суб’ектами господарювання роздр1 бно'1 торпвл1 пщакцизних товар1 в е дата 
здшснення розрахунково '1 операц1 1  в1дповщно до Закону Украши "Про 
застосування реестратор1в розрахункових операцш в сфер1 торпвл1, 
громадського харчу вання та послу г", для безгоДвкових розрахунюв -  дата



оформления розрахункового документа на суму проведено!' операци, який 
пщтверджуе факт продажу, вщвантаження, ф1зичного вщпуску товару, а у 
раз1 реал1 зацп товар 1 в ф1зичними особами - пщприемцями, яю сплачують 
единий податок, - дата надходження оплати за проданий товар.

8. Порядок 1 строки сплати податку
Суми податку при реал1зацп суб’ектом господарювання роздр1бно! 

торг1вл1 пщакцизних товар1в перераховуються до бюджету суб’ектом 
господарювання роздр1бно! торпвлц який здшснюе реал1защю пщакцизних 
товар1 в, протягом 10 календарних дшв, що настають за останшм днем 
вщповщного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом 
Украши для подання податково '1 декларацп за М1 сячний податковий перюд.

Особа - суб’ект господарювання роздр1бноТ торпвл1, який зд1 Йснюе 
реал1 зацпо пщакцизних товар1в, сплачуе податок за мюцем зд1йснення 
реал1 защ 1 таких товар1в.

9. Податковий пер1од.
Базовий податковий перюд для сплати податку вщповщае 

календарному мюяцю.
Платник податку суб’ект господарювання роздр1бно1 торг1вл1, який 

здшснюе реал1зац1ю п1дакцизних товар1в подае щомюяця не п1зн1ше 20 числа 
наступного перюду контролюючому органу за мюцем реестрацп декларац1 ю 
акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому 
статтею 46 Податкового кодексу Украши.

10. Контроль
Контроль за правильнютю обчислення та своечаснютю сплати до 

бюджету податку з пщакцизних товар1в (продукцп), що виробляеться на 
територп Украши, зд 1 Йснюеться контролюючим органом.

11. Вщповщальшсть
В1дпов1дальн1сть за повноту та правильшсть справляння, своечасн1сть 

сплати акцизного податку до сшьського бюджету покладаеться на платниюв 
податку вщповщно до Податкового кодексу Укра'ши' В1Д 02.12.2010 № 2755- 
VI (з1 змшами).

Сшьський голова Д.Ю. ШУЛЬГАН


