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УКРАЇНА 

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

 

від _____________  2016 № __________ 

м. Слов’янськ  
 
Про внесення змін до рішення  
Слов’янської міської ради  
від 01.07.2015 №6-LXXIX-6   
«Про затвердження ставок земельного  
податку за користування земельними 
ділянками у м. Слов’янську» 
 

З метою збереження фінансового ресурсу Збройних Сил України для потреб оборони в 
особливий період, на підставі Податкового кодексу України, Закону України від 28.12.2014 № 71-
VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи», 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань інвестиційної, 
зовнішньоекономічної та регуляторної політики, малого та середнього бізнесу від__________, лист  
Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України від 
__________№__________, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», пп. 34, 35 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Слов’янська міська рада 
              
ВИРІШУЄ: 

1.  Внести зміни до Додатку №1 «Ставки податку за земельні ділянки у м. Слов’янську» до 
рішення міської ради від 01.07.2015 № 6-LXXIX-6 «Про затвердження ставок земельного 
податку за користування земельними ділянками у м. Слов’янську” виклавши п. 10 у наступній 
редакції: 

«10. Органи державної влади, органи прокуратури, заклади, установи та організації, 
спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, 
Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів 
державного бюджету.- 3%» 
2. Внести зміни до Додатку №2 «Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб у м. 

Слов’янську» до рішення міської ради від 01.07.2015 № 6-LXXIX-6 «Про затвердження 
ставок земельного податку за користування земельними ділянками у м. Слов’янську»: 

2.1  Виклавши п. 3 у наступній редакції: 
 «3. Органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю 

утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.» 
      2.2 Доповнивши пунктом 6: 
«6. Військові формування, утворені відповідно до Законів України, Збройні Сили України.» 
3.  Дане рішення набуває чинності з місяця, наступного після його оприлюднення. 
4. Доручити відділу раціонального використання земельних ресурсів Слов’янської міської ради 

(Кудря) оприлюднити дане рішення в газеті «Славянские объявления» та на офіційному веб – 
сайті    Слов’янської міської ради. 

5.  Організацію забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань землекористування, містобудування та екології(Придворов) та на постійну комісію 
міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів (Адейкін). 

 
Міський голова                                                                                    В. М. Лях 



 
Порівняльна таблиця 

 до проекту рішення міської ради 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2016 № 6-LXXIX-6 “ Про 

затвердження ставок земельного податку за користування земельними 
ділянками у м. Слов’янську» 

 
Редакція відповідно до рішення міської ради 

від 01.07.2016 № 6-LXXIX-6 “ Про 
затвердження ставок земельного податку за 

користування земельними 
ділянками у м. Слов’янську» 

 

Редакція відповідно до проекту рішення 
міської ради 

«Про внесення змін до рішення міської ради 
від 01.07.2016 № 6-LXXIX-6 “ Про 

затвердження ставок земельного податку за 
користування земельними 

ділянками у м. Слов’янську» 
 

Ставки податку за земельні ділянки у м. Слов’янську 

(Додаток №1 до рішення міської ради від 01.07.2015 № 6-LXXIX-6 «Про затвердження ставок 

земельного податку за користування земельними ділянками у м. Слов’янську”) 

 
п. 10 Органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, органи 
прокуратури, заклади, установи та 
організації, спеціалізовані санаторії України 
для реабілітації, лікування та оздоровлення 
хворих, військові формування, утворені 
відповідно до законів України, Збройні Сили 
України та Державна прикордонна служба 
України, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного бюджету 

 

п. 10 Органи державної влади, органи 
прокуратури, заклади, установи та 

організації, спеціалізовані санаторії України 
для реабілітації, лікування та оздоровлення 

хворих, Державна прикордонна служба 
України, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного бюджету 

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб у м. Слов’янську 
(Додаток №2 до рішення міської ради від 01.07.2015 № 6-LXXIX-6 «Про затвердження ставок 

земельного податку за користування земельними ділянками у м. Слов’янську”)  
 

3. Органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, органи 
прокуратури, заклади, установи та 
організації, спеціалізовані санаторії України 
для реабілітації, лікування та оздоровлення 
хворих, військові формування, утворені 
відповідно до законів України, Збройні Сили 
України та Державна прикордонна служба 
України, які повністю утримуються за 
рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

3. Органи місцевого самоврядування, 
заклади, установи та організації, які повністю 
утримуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

Відсутній  6. Військові формування, утворені відповідно 
до Законів України, Збройні Сили України. 

 
 


