
Оприлюднено  13.04.2018

ЗВІТ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПУБЛІЧНОГО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

1.Найменування органу місцевого самоврядування, який проводить обговорення.

Виконавчий комітет Слов'янської міської ради

2.Зміст питання, що виносилося на обговорення.

Встановлення  ставок та пільг із   сплати податку на нерухоме майно,   відмінне від земельної
ділянки, на 2019 рік  на території  Слов’янської міської ради.
Згідно рішення виконавчого комітету Слов’янської  міської  ради від 04.04.2018 № 221 «Про
проведення виконавчим комітетом Слов'янської міської ради консультацій з громадськістю з
питання встановлення  ставок та  пільг із   сплати податку на нерухоме  майно,   відмінне від
земельної ділянки, на 2019 рік  на території  Слов’янської міської ради» 10.04.2018 року були
проведені  консультації  з  громадськістю в рамках роботи Форуму  місцевого розвитку міста
Слов’янська. Протокол засідання розташований на офіційному веб-сайті Слов’янської міської
ради  у рубриці «Консультації з громадськістю».

3.Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні.

Представники членів Форуму  місцевого розвитку міста Слов’янська, депутати Слов’янської
міської  ради,  представники  громадських  об’єднань,  представники  комунальних  закладів,
заступники  міського  голови  та  представники  структурних  підрозділів  Слов’янської  міської
ради,  представники засобів  масової  інформації,  представники Слов’янського  управління  ГУ
ДФС у Донецькій області.

4.Інформація про пропозиції, що надійшли.

1.  Підтримати  запропоновані  ставки   та  пільги  з  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від
земельної ділянки на 2019 рік  на території  Слов’янської міської ради. 

5.Інформація  про  врахування  пропозицій  та  зауважень  громадськості  з  обов’язковим
обґрунтуванням  прийняття  того  рішення  та  причин  неврахування  пропозицій  та
зауважень.

1.Стосовно   пропозиції  підтримати  запропоновані  ставки  та  пільги  з  податку  на  нерухоме
майно,  відмінне від земельної  ділянки  на 2019 рік   на території   Слов’янської  міської  ради
враховуючи рішення  постійної  комісії  міської  ради з  питань  економічної  політики,  бізнесу,
бюджету та фінансів, Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Слов’янської міської ради
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки,  на  2019  рік  на  території   Слов’янської  міської  ради»,  відповідно  до  статті  266
Податкового  кодексу  України,  згідно  Бюджетного  кодексу  України,  керуючись  Законом
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  з  метою  поповнення  доходної
частини  місцевого  бюджету  прийнято  рішення  підтримати  встановлення  ставок  та  пільг  із
сплати податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік  на території
Слов’янської міської ради шляхом прийняття нормативно-правового акту, регуляторного акту
рішення Слов’янської міської ради «Про  встановлення  ставок та пільг із  сплати податку на



нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік  на території  Слов’янської міської
ради».

2.Зауважень до запропонованих ставок та пільг по податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної  ділянки  на  2019  рік   на  території   Слов’янської  міської  ради  в  ході  проведення
обговорень не отримали.

6.Інформація про рішення, прийняте за результатами обговорення.

За результатами голосування з  питання підтримки  встановлення  ставок та пільг із   сплати
податку  на  нерухоме  майно,   відмінне  від  земельної  ділянки,  на  2019  рік   на  території
Слов’янської міської ради у рамках Форуму місцевого розвитку міста Слов’янська:
ЗА  -     « 10 », ПРОТИ   - « 0 »,  УТРИМАЛИСЯ  « 0 ».

 Вирішено: підтримати  запропоновані  ставки  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від
земельної ділянки  на 2019 рік   на території  Слов’янської міської ради для об’єктів житлової
нерухомості  0,5  %,  для  об’єктів  нежитлової  нерухомості  0,1%.   до   розміру  мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний
метр  бази  оподаткування(базою  оподаткування  є  загальна  площа  об’єкта  житлової  та
нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, згідно підпункту 1. пункту 3 ст.266  ПКУ)
згідно додатку 1 та пільги з податку згідно додатку 2 до проекту рішення Слов’янської міської
ради «Про встановлення ставок та пільг із  сплати податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної
ділянки, на 2019 рік  на території  Слов’янської міської ради».

 

Заступник  міського голови                                                                             В.В.Шаульська

Начальник фінансового управління
Слов’янської міської ради                                                                                І.Г.Ковальов


