УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XL СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 870
від «20» червня 2019 року

м.Моршин

Про внесення змін до податків і
зборів на території м.Моршина
Відповідно до Податкового Кодексу України, керуючись п.24 ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції cуб’єктів
господарювання міста та постійних депутатських комісій, Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Моршинської міської ради від 22.01.2015 № 1032
«Про встановлення податків і зборів на території м.Моршина», а саме:
1.1. У розділі «ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ» частини І «ПОДАТОК НА МАЙНО»
Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і
зборів»:
1.1.1. Статтю 4 викласти в наступній редакції:
«4. Ставка податку
4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких
проведено, встановлюється у розмірі 2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки,
для земель загального користування – 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки, а
для сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а
для лісових земель - 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки".
4.2. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми
власності), встановлюється у розмірі 4,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
4.3. Податок за земельні ділянки (в межах міста), зайняті житловим фондом,
автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які
використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, індивідуальними
гаражами, справляється у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки»;
1.1.2. Пункт 6.1.1. статті 6 «Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб»
доповнити абзацами наступного змісту:
«Державна допомога у формі пільг зі сплати земельного податку:
1. надається з метою забезпечення сприяння соціально-економічному розвитку
регіонів, створення сприятливих умов для розвитку середнього та малого
підприємництва, стимулювання їх інвестиційної та інноваційної активності, сприяння
діяльності щодо реалізації вироблених ними товарів (робіт, послуг), забезпечення

зайнятості населення, зокрема шляхом здійснення інвестицій, збільшення кількості
нових робочих місць, зменшення кількості безробітних;
2. державна допомога, відповідно до підпунктів 2 і 3 пункту 3 Критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення
розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57, є допустимою у разі,
коли:
1) спрямована на відшкодування суб’єктам господарювання:
- витрат на реалізацію інвестиційних проектів (створення нового суб’єкта
господарювання; розширення виробничих потужностей; диверсифікацію асортименту
товарів (робіт та послуг); зміну виробничого процесу), що включають: права власності
на результати інтелектуальної діяльності, а також інші аналогічні права, визнані
об’єктом права власності, право користування майном та майновими правами, набуті в
установленому законодавством порядку (далі - нематеріальні активи); а також основні
засоби і оборотні активи, які мають матеріальну форму і не є коштами, цінними
паперами, деривативами і нематеріальними активами (далі - матеріальні активи).
Матеріальні та нематеріальні активи повинні залишатися у власності суб’єкта
господарювання - отримувача державної допомоги і перебувати на його балансі не
менш як п’ять років (для середнього та малого підприємництва - трьох років);
- витрат на створення нових робочих місць;
- витрат на провадження основного виду діяльності суб’єкта господарювання (лише
для середнього та малого підприємництва), що включають витрати, метою яких є
скорочення поточних витрат підприємства, що не пов’язані з реалізацією
інвестиційного проекту (витрати на оплату праці, матеріали, послуги, які надаються за
договором, оренду, адміністративні витрати тощо, крім амортизаційних відрахувань і
вартості фінансування, якщо такі витрати зараховані до витрат під час надання
державної допомоги);
- витрат (лише для середнього та малого підприємництва) на надання
консультаційних послуг, проведення підготовчих досліджень, участь у торгових
ярмарках, а також витрат на проведення попереднього відбору і експертизи
фінансовими посередниками або інвесторами з метою визначення новостворених
суб’єктів малого підприємництва;
- витрат на підтримку новостворених суб’єктів малого підприємництва;
- витрат на оренду землі та будівель, строк оренди яких повинен становити не
менше п’яти років з дня очікуваного завершення реалізації інвестиційного проекту або
не менше трьох років для середнього та малого підприємництва;
- витрат, пов’язаних з придбанням орендованого майна, крім землі та будівель, у
разі, коли оренда здійснюється у формі фінансового лізингу і покладає на отримувача
державної допомоги обов’язок щодо придбання майна після завершення строку
фінансового лізингу;
- витрат на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної
допомоги нових робочих місць;
2) забезпечується:
- cтворення нових робочих місць в результаті здійснення інвестиції та збереження
їх отримувачем державної допомоги протягом не менше п’яти (для суб’єктів великого
підприємництва) та трьох (для середнього та малого підприємництва) років з дня
фактичного працевлаштування;
- здійснення інвестицій, що призвело до збільшення штатних одиниць відповідного
отримувача державної допомоги у порівнянні із середнім показником за останні 12

місяців (у разі ліквідації робочих місць протягом такого періоду їх кількість
визначається виходячи із загальної кількості нових робочих місць);
- заповнення вакансій протягом трьох років з моменту створення відповідного
робочого місця.
3. Розмір державної допомоги на витрати, зазначені у підпункті 2 цього пункту
рішення, не повинен перевищувати:
 для суб’єктів великого підприємництва - 50 відсотків витрат відповідно до
підпункту 2 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам
господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та
малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
07.02.2018 № 57;
 для суб’єктів середнього підприємництва — до 60 відсотків таких витрат;
 для суб’єктів малого підприємництва — до 70 відсотків таких витрат.
4. Пільга зі сплати земельного податку не може надаватися суб’єктам
господарювання, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про
банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість
місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом
України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що
підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою
неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через
незадовільний стан фінансово-господарської діяльності;
5. сукупний розмір державної допомоги у формі пільг зі сплати земельного
податку визначається з урахуванням пункту 7 Критеріїв оцінки допустимості
державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та
підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 07.02.2018 № 57».
1.1.3. Додаток викласти в наступній редакції:
«Додаток
Ставки орендної плати
1.1. 12 (дванадцять) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка, надана в
оренду для будівництва (реконструкції) об’єкту, не використовується за
цільовим призначенням протягом п’яти і більше років з дня надання земельної
ділянки в користування на умовах оренди;
1.2. 10 (десять) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду
для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення площею до 100 м² включно;
1.3. 8 (вісім) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду для
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення площею більше 100 м²;
1.4. 7 (сім) відсотків від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду
площею до 500 м² включно (крім тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення);
1.5. 4 (чотири) відсотки від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду
площею від 500 м² і більше;
1.6. 4,5 (чотири з половиною) відсотки від грошової оцінки за земельні ділянки
оздоровчого призначення, надані в оренду;
1.7. 3,5 (три з половиною) відсотки від грошової оцінки за користування
умовною часткою земельної ділянки вбудованих приміщень;

1.8. 3,5 (три з половиною) відсотки від грошової оцінки за земельні ділянки,
надані в оренду великим промисловим підприємствам міста;
1.9. 4 (чотири) відсотки від грошової оцінки, якщо ділянка надана в оренду
громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, гаражного
будівництва, садівництва, городництва.»
1.2. Додаток «Перелік видів підприємницької діяльності для суб’єктів малого
підприємництва - фізичних осіб, що перебувають на спрощеній системі
оподаткування, обліку та звітності, і розміри ставок єдиного податку (для другої групи
платників єдиного податку) по м. Моршин» частини ІІ «ЄДИНИЙ ПОДАТОК»
Додатку 1 «Положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і
зборів»:
1.2.1. доповнити рядками наступного змісту:
КВЕД
47.11
47.24
47.29
47.72
62.01
68.20
86.90
90.01
96.02
96.04

Ставка
єдиного
податку

Назва виду економічної діяльності
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими
кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
Комп’ютерне програмування
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
Театральна та концертна діяльність
Надання послуг перукарнями та салонами краси
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

1.2.2. в рядку КВЕД 56.29 «Постачання інших готових страв» таблиці цифри
«12» замінити на «15»;
1.2.3. в останньому рядку таблиці цифри «15» замінити на «20».
1.3. Додаток 3 «Ставки земельного податку» викласти в наступній редакції
(додається).
2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського
голови Ю.Янківа та постійну комісію з питань економіки, промоції та туризму
(О.Корч).

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Додаток 3
рішення міської ради
від 20.06.2019 р. № 870

СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код
Код
Найменування адміністративно-територіальної
Код області
райо
згідно з
одиниці або населеного пункту, або території
ну
КОАТУУ
об’єднаної територіальної громади
Моршинська міська рада Львівської
4610000000
___
4610700000
області (м. Моршин)
Вид цільового призначення земель 2

код 2

01
01.01
01.02
01.03

Ставки податку 3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні ділянки за
нормативну грошову
межами населених
оцінку яких
пунктів, нормативну
проведено (незалежно грошову оцінку яких не
від місцезнаходження)
проведено
2
найменування
для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб
Землі сільськогосподарського призначення
Для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва 4
Для ведення фермерського господарства 4
Для ведення особистого селянського господарства
0,3
4

01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14

02
02.01

02.02
02.03

Для ведення підсобного сільського господарства 4
4
Для індивідуального садівництва
4
Для колективного садівництва
Для городництва 4
4
Для сінокосіння і випасання худоби
Для дослідних і навчальних цілей
Для пропаганди передового досвіду ведення
сільського господарства
Для надання послуг у сільському господарстві
Для розміщення інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції
Для іншого сільськогосподарського призначення
Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
Землі житлової забудови
Для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) 4
Для колективного житлового будівництва 4
Для будівництва і обслуговування
0,03

0,3
-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,03

-

-

-

-

-

02.04
02.05
02.06
02.07
02.08

03
03.01

03.02
03.03
03.04
03.05

03.06
03.07
03.08

03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
03.15
03.16

04
04.01
04.02

багатоквартирного житлового будинку
Для будівництва і обслуговування будівель
тимчасового проживання
Для будівництва індивідуальних гаражів
0,03
Для колективного гаражного будівництва
0,03
Для іншої житлової забудови
0,03
Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
Землі громадської забудови
Для будівництва та обслуговування будівель
0
органів державної влади та місцевого
самоврядування 4
Для будівництва та обслуговування будівель
0
закладів освіти 4
Для будівництва та обслуговування будівель
0
4
закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги
Для будівництва та обслуговування будівель
0
громадських та релігійних організацій 4
Для будівництва та обслуговування будівель
2/4,1
2/4,1
закладів культурно-просвітницького
обслуговування 4
Для будівництва та обслуговування будівель
2/4,1
2/4,1
екстериторіальних організацій та органів 4
Для будівництва та обслуговування будівель
2/4,1
2/4,1
торгівлі
Для будівництва та обслуговування об'єктів
2/4,1
2/4,1
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
Для будівництва та обслуговування будівель
2/4,1
2/4,1
кредитно-фінансових установ
Для будівництва та обслуговування будівель
2/4,1
2/4,1
ринкової інфраструктури
Для будівництва та обслуговування будівель і
споруд закладів науки
Для будівництва та обслуговування будівель
0
0
закладів комунального обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель
2/4,1
2/4,1
закладів побутового обслуговування
Для розміщення та постійної діяльності органів
0
4
ДСНС
Для будівництва та обслуговування інших
2/4,1
2/4,1
будівель громадської забудови
Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
Землі природно-заповідного фонду
Для збереження та використання біосферних
заповідників
Для збереження та використання природних
заповідників 4
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04.03 Для збереження та використання національних
природних парків 4
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів
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04.05 Для збереження та використання зоологічних
парків
04.06 Для збереження та використання дендрологічних
парків
04.07 Для збереження та використання
0
парків - пам'яток садово-паркового мистецтва
04.08 Для збереження та використання заказників
2/4,1
2/4,1
04.09 Для збереження та використання заповідних
урочищ
04.10 Для збереження та використання пам'яток
природи
04.11 Для збереження та використання регіональних
ландшафтних парків
05
Землі іншого природоохоронного призначення
06
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які
використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно2/4,1
2/4,1
4
оздоровчих закладів
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних
2/4,1
ресурсів
06.03 Для інших оздоровчих цілей
2/4,1
2/4,1
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
07
Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів
2/4,1
2/4,1
4
рекреаційного призначення
07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів
2/4,1
2/4,1
фізичної культури і спорту 4
07.03 Для індивідуального дачного будівництва
07.04 Для колективного дачного будівництва
07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
08
Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об'єктів культурної
спадщини
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних
закладів
08.03 Для іншого історико-культурного призначення
08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
09
Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних з
ним послуг

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення
09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
10
Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об'єктами
2/4,1
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними
2/4,1
захисними смугами
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами
відведення
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними,
2/4,1
іншими водогосподарськими спорудами і
каналами
10.05 Для догляду за береговими смугами водних
шляхів
10.06 Для сінокосіння
10.07 Для рибогосподарських потреб
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних,
спортивних і туристичних цілей
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних,
гідрометричних та лінійних споруд
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та
інших лікувально-оздоровчих закладів у межах
прибережних захисних смуг морів, морських
заток і лиманів
10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
11
Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних,
2/4,1
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов'язані з користуванням
надрами
11.02 Для розміщення та експлуатації основних,
2/4,1
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості
11.03 Для розміщення та експлуатації основних,
2/4,1
підсобних і допоміжних будівель та споруд
будівельних організацій та підприємств
11.04 Для розміщення та експлуатації основних,
2/4,1
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та розподілення води)
11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
12
Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
2/4,1
залізничного транспорту
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12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
морського транспорту
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
річкового транспорту
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
2/4,1
автомобільного транспорту та дорожнього
господарства 4
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
авіаційного транспорту
12.06 Для розміщення та експлуатації об'єктів
трубопровідного транспорту
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
міського електротранспорту
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
додаткових транспортних послуг та допоміжних
операцій
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
іншого наземного транспорту
12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
13
Землі зв'язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд
2/4,1
телекомунікацій
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та
2/4,1
споруд об'єктів поштового зв'язку
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних
засобів зв'язку
13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
14
Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та
2/4,1
обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної та теплової енергії
14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
15
Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних
4
Сил
15.02 Для розміщення та постійної діяльності
військових частин (підрозділів) Національної
гвардії 4
15.03 Для розміщення та постійної діяльності
4
Держприкордонслужби
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ 4
15.05 Для розміщення та постійної діяльності
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Держспецтрансслужби 4
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби
зовнішньої розвідки 4
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших,
утворених відповідно до законів, військових
формувань 4
15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
16 Землі запасу
17 Землі резервного фонду
18 Землі загального користування 4
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та
використання земель природно-заповідного фонду
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У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної
одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2

Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель,
затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. N 548.
3

Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30,
статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма)
десятковими знаками після коми. */* - власність /постійне користування (не переоформлено у власність)
4

Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або
частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281 - 283 Податкового кодексу України.

Секретар ради

Микола Воєвода

