
 

 

               МАР’ЯНІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 

  РІШЕННЯ 

    21 липня  2021 року                  смт Мар’янівка                                № 16/13/55 

 

Про внесення змін в рішення сесії селищної 
ради від 09.07.2021 № 15/4 «Про 
встановлення ставок та пільг і сплати 
земельного податку з 2022 року на території 
Мар’янівської селищної ради» 

 

Керуючись Податковим кодексом України, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 
26, ст. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 
6,7,8,10,12, глави 1 розділу I Податкового кодексу України ( із змінами та 
доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 
483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки», керуючись Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 
№1160 – IV, з метою приведення у відповідальність до чинного 

законодавства місцевих податків та зборів, наповнення та виконання 
бюджету Мар’янівської  селищної ради, враховуючи рішення постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів, планування, управління власністю, 
соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, депутатської 
діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, 
селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Встановити на території Мар’янівської селищної ради з 01.01.2022 

року: 
1.1. Внести  зміни до  додатка 2 пільг для фізичних та юридичних осіб, 

наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, 
із сплати земельного податку за переліком. 

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення 
та застосовується з 1 січня 2022 року. 

3. Секретарю ради Васюренко О.М. забезпечити оприлюднення даного 
рішення в установленому порядку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 



з питань бюджету, фінансів, планування, управління власністю, соціально-

економічного розвитку та інвестиційної діяльності, депутатської діяльності та 
етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку (голова комісії 
Сторожук О.В.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення Мар’янівської 
селищної ради 

від 21.07.2021 № 16/13/55 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку1 

 

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ 

Найменування  
адміністративно-терито- 

ріальної одиниці або  
населеного пункту, або  
території об’єднаної  
територіальної громади 

03 02 0720855400 Мар'янівська селищна рада 

Група платників, категорія/цільове призначення  
земельних ділянок 

Розмір пільги  
(відсотків суми 

податкового зобов’язання 
за рік) 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, 
Національної поліції України, органи судової влади України  

100 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій  100 

Служба безпеки України, військові формування, утворені 
відповідно до законів України, Збройні Сили України та 
Державна прикордонна служба України  

100 

Заклади, установи та організації,утворені відповідно до законів 
України, які повністю утримуються за рахунок коштів 
державного або місцевих бюджетів  

100 

Комунальні заклади, установи, підприємства та організації, 
утворені відповідно до законів України, які повністю або 
частково утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетівта 
підприємства, які надають комунальні послуги і засновником 

100 



яких є Мар’янівська селищна рада  

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, 
пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення 
пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної 
одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 
 


