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                                         БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА     

                             ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ         

 

                                                     Cьомого скликання 

 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я  

 

00. 06 . 2021  №  00/0 

  с. Боратин 

 

Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на 2021 рік 

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України  

та пунктом 24 частини першої  статті 26 та статтею  69 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 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», враховуючи рішення постійної комісії сільської ради  

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити земельний податок на території Боратинської сільської ради.  

2. Установити на території Боратинської сільської ради на 2021 рік:  

1) ставки земельного податку, згідно з додатком 1. 

2) ставки земельного податку для обслуговування господарських будівель і дворів - 0,3% 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

 3) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України, за переліком, згідно з додатком 2. 

3. Інші елементи земельного податку (об’єкт оподаткування, база оподаткування, 

податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок сплати податку, строки сплати 

податку) та відносини, що виникають у сфері справляння податку, визначаються згідно з 

Податковим кодексом України. 

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 та діє до 31.12.2021 року.    

5. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм 

Податкового кодексу України, Бюджетного Кодексу України та інших діючих нормативно-

правових актів. 

6. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку 

здійснює ГУ ДФС у Волинській області. 

7. Спеціалісту з проектної діяльності Ользі Цуз довести дане рішення до відома 

населення через засоби масової інформації шляхом публікації на офіційних каналах 

Борратинської громади не пізніше 10 днів після його прийняття.      

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  

фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій  і 

відділ фінансів та інвестицій  сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова          Сергій ЯРУЧИК 

 


