
 
 

ННООВВООЯЯВВООРРІІВВССЬЬККАА  ММІІССЬЬККАА  РРААДДАА  
 

РІШЕННЯ 
 

___липня 2021  року м.Новояворівськ  № __________________ 

 

___сесія VIIIскликання 
  

 
Про місцеві податки і збори 

 

Керуючисьп.24ч.1ст.26ЗаконуУкраїни“ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»,ст.7,10,пп.1

2.3-12.4ст.12,ст.ст.265,266,267,268,268-

1,269,270,271,273,274,277,281,282,283,284,285,286,287,288,289,291,292,2921,293,294,295,296,297,

298,299,300ПодатковогокодексуУкраїни, Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.05.2017 №483 «Прозатвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», 

зметоюзабезпеченнянадходженьдобюджетуНовояворівськоїоб’єднаноїтериторіальноїгромадита

врахувавширекомендаціїпостійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,Новояворівськаміськарада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити з 01січня 2022 року на території Новояворівської об’єднаної 

територіальної громади податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

1.1. Платникиподаткунанерухомемайновідмінневідземельноїділянкивказані 

впункті266.1 статті 266Податковогокодексу України. 

1.2. Об’єктиоподаткуваннявказанівпідпункті266.2.1пункту266.2статті266Податкового

кодексуУкраїни,аоб’єкти,щонеєоб’єктамиоподаткування вказані в підпункті 266.2.2 пункту 

266.2 статті 266 Податковогокодексу України. 

1.3. Відповіднодопідпункту266.3.1пункту266.3статті266Податкового кодексу 

України, базою оподаткування є загальна площа об’єктажитлової танежитлової 

нерухомості,втому числійого часток; 

1.4. Згіднопідпункту266.4.1пункту266.4статті266Податковогокодексу України, база 

оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, втому числі їх часток, що перебувають у 

власності фізичної особи – платникаподатку,зменшується: 

а)дляквартири/квартир незалежновідїх кількості–на60кв.метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120кв.метрів; 

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток(уразіодночасногоперебуванняувласностіплатникаподаткуквартири/квартир та 

житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на180 кв.метрів. 

Такезменшеннянадаєтьсяодинраззакоженбазовийподатковий(звітний)період(рік). 

1.5. Пільгиіз сплати податку зазначені у пункті 1.4цього рішення дляфізичних осіб не 

застосовуються у випадках передбаченихпідпунктом 266.4.3пункту 266.4 

статті266ПодатковогокодексуУкраїни. 

1.6. Ставкаподатку. 

1.6.1. Згіднопідпункту266.5.1пункту266.5статті266ПодатковогокодексуУкраїни,ставкип



одаткудляоб'єктівжитловоїта/абонежитловоїнерухомості,щоперебуваютьувласностіфізичнихта

юридичнихосіб,встановлюютьсязарішеннямсільської,селищної,міськоїрадиаборадиоб’єднанихт

ериторіальнихгромад,щостворенізгідноіззакономтаперспективнимпланомформуваннятериторій

громад,залежновідмісцярозташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у 

розмірі, щоне перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленоїзаконом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр 

базиоподаткування. 

1.6.2. Ставки податку нанерухомемайно,відмінневідземельноїділянки,  викладені в 

додатку № 1 до даногорішення. 

1.7. Порядокобчисленнясумиподаткувизначенийпунктами266.7,266.8,статті266Подат

кового кодексуУкраїни. 

1.8. Згіднопідпункту266.6.1.пункту266.6статті266Податковогокодексу України, 

базовий (податковий) звітний період дорівнює календарномуроку. 

1.9. Строкисплатиподаткувизначеніпунктом266.10статті266ПодатковогокодексуУкр

аїни,апорядоксплатиподаткувизначенопунктом266.9статті266Податкового кодексуУкраїни. 

2. Встановитиз1січня2022рокунатериторіїНовояворівськоїоб’єднаноїтериторіальної 

громадиподатокназемлю. 

2.1. Визначити,щоплатникамиземельногоподаткуєвласникиземельних ділянок, 

земельних часток (паїв), землекористувачі відповідно допункту269.1 

статті269ПодатковогокодексуУкраїни. 

2.2. Визначити,щооб’єктомоподаткуванняєземельніділянки,якіперебуваютьувласності

абокористуваннітаземельнічастки(паї),якіперебувають у власності відповідно до пункту 270.1 

статті 270 Податковогокодексу України. 

2.3. Відповідно до пункту 271.1 статті 271 Податкового кодексу 

України,базоюоподаткуванняєнормативнагрошоваоцінказемельнихділянок,розташованих на 

території Новояворівської об’єднаної 

територіальноїгромади,зурахуваннямкоефіцієнтаіндексації,визначеноговідповіднодопорядку,вс

тановленогоПодатковимкодексомУкраїни,атакожплощаземельнихділянок,нормативну грошову 

оцінку яких непроведено. 

2.4. Земельніділянки,якінепідлягаютьоподаткуванню,визначеністаттею283Податковог

окодексуУкраїни,особливостізастосуванняпільговогооподаткуваннявизначеністаттею284Подат

ковогокодексуУкраїни. 

2.5. Пільгидляфізичнихтаюридичнихосіб,наданівідповіднодопункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України, за переліком згідно 

здодатком4.Базаоподаткуваннярозраховуєтьсязурахуваннямпільг,передбачених 

статтями281,282 Податковогокодексу України. 

2.6. Ставкиподаткуназемельніділянкиріквикладенівдодатку№ 2 до даного рішення, з 

врахуванням вимог підпункту 14.1.130 пункту 14.1статті 14 Податкового кодексу 

України,деодиниця площі оподаткованоїземельної ділянки: 

У межах населеного пункту - 1 (один) метр квадратний ( кв. 

метр);Замежаминаселеногопункту-1(один)гектар(га). 

2.7. Порядокобчисленняплатизаземлювизначеностаттею286 Податкового 

кодексуУкраїни. 

2.8. Податковийперіоддляплатизаземлювизначеностаттею285Податкового 

кодексуУкраїни. 

2.9. Строксплатиплатизаземлювизначеностаттею287Податковогокодексу України. 

3. Встановитиз1січня2022рокуєдинийподатокнатериторіїНовояворівської об’єднаної 

територіальноїгромади. 

3.1. Згіднопункту291.3статті291ПодатковогокодексуУкраїниплатникамиподаткуєюри

дичнаособачифізичнаособа-

підприємець,якасамостійнообираласпрощенусистемуоподаткування,якщотакаособавідповідаєви

могам,встановленимПодатковимкодексом,тареєструєтьсяплатникомєдиногоподаткувпорядку,ви

значеному цим жекодексом. 



Згідно пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України суб’єктигосподарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку тазвітності та ставки єдиного податку 

яких встановлюються сільською радою,поділяються на такі групи платників єдиного податку: 

1) Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на 

ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг 

доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

2) Другагрупа–фізичніособи-підприємці,якіздійснюютьгосподарську діяльність з 

надання послуг, у тому числі побутових, 

платникамєдиногоподаткута/абонаселенню,виробництвота/абопродажтоварів,діяльністьусферір

есторанногогосподарства,заумови,щопротягомкалендарного року відповідаютьсукупності 

таких критеріїв: 

невикористовуютьпрацюнайманихосібабокількістьосіб,якіперебуваютьзнимиутрудових 

відносинах,одночаснонеперевищує10осіб; обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

3.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груписуб’єкти 

господарювання, які вказані в пункту 291.5 статті 291 Податковогокодексу України. 

3.3. Порядоквизначеннядоходівтаїхскладдляплатниківєдиногоподаткупершої-

третьоїгрупвказанийвстатті292ПодатковогокодексуУкраїни. 

3.4. Відповідно до пункту 293.1. статті 293 Податкового кодексу 

Україниставкиєдиногоподаткудляплатниківпершоїгрупивстановлюютьсяувідсотках(фіксованіст

авки)дорозмірупрожитковогомінімумудляпрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного)року (далі у цьому пункті – прожитковий мінімум), другої групи – у 

відсотках(фіксованіставки)дорозмірумінімальноїзаробітноїплати,встановленоїзакономна1січня

податкового(звітного)року(даліуцьомупункті–

мінімальназаробітнаплата).Згіднопункту293.2статті293ПодатковогокодексуУкраїнифіксованіст

авкиєдиногоподаткувстановлюютьсясільськими,селищними,міськимирадамиаборадамиоб’єдна

нихтериторіальнихгромад,щостворенізгідноіззакономтаперспективнимпланом формування 

територій громад, для фізичних осіб - підприємців, 

якіздійснюютьгосподарськудіяльність,залежновідвидугосподарськоїдіяльності,зрозрахункуна 

календарниймісяць: 

- дляпершоїгрупиплатниківєдиногоподатку–

умежахдо10відсотківрозмірупрожитковогомінімуму; 

- длядругоїгрупиплатниківєдиногоподатку–умежахдо20відсотківрозміру 

мінімальноїзаробітноїплати. 

3.5. Ставкиєдиногоподаткуна2021ріквикладенівдодатку3доцьогорішення. 

3.6. Податковий(звітний)періодвказанийвстатті294Податковогокодексу України. 

3.7. Порядокнарахуваннятастрокисплатиєдиногоподаткувказанівстатті295Податковог

окодексуУкраїни. 

3.8. Платникиєдиногоподаткупершоїідругоїгруп,якіневикористовуютьпрацюнайман

ихосіб,звільняютьсявідсплатиєдиногоподатку протягом одного календарного місяця на рік на 

час відпустки, а такожза період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) 

непрацездатності,якщо вона триває30і більшекалендарнихднів. 

3.9. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податкупередбачені 

статтею296 ПодатковогокодексуУкраїни. 

3.10. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремихподатків і 

зборів платниками єдиного податку вказані в статті 297 Податковогокодексу України. 

4. Встановитиз 1 січня 

2022рокунатериторіїНовояворівськоїоб’єднаноїтериторіальної 

громадитранспортнийподаток. 

4.1. Згіднопідпункту267.1.1пункту267.1статті267ПодатковогокодексуУкраїни,визнач

ати,щоплатникамиподаткуєфізичнітаюридичніособи, в тому числі нерезиденти, які мають 



зареєстровані в Україні згідно 

зчиннимзаконодавствомвласнілегковіавтомобілі,щовідповіднодопідпункту267.2.1пункту 267.2 

статті 267 Податкового кодексу України є об’єктамиоподаткування. 

4.2. Відповідно підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 

ПодатковогокодексуУкраїни,визначити,щооб’єктомоподаткуванняєлегковіавтомобілі,зрокувип

ускуякихминулонебільшеп’ятироків(включно)тасередньоринковавартістьякихстановитьпонад3

75розмірівмінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року,тазурахуваннямособливостейвизначенихпунктом267.2.статті267Податкового 

кодексуУкраїни. 

4.3. Згідно пункту 267.3 статті 267 Податкового кодексу України, 

базоюоподаткуванняєлегковийавтомобіль,щоєоб’єктомоподаткуваннявідповідно до підпункту 

267.2.1 пункту 267.2. статті 267 Податкового кодексуУкраїни. 

4.4. Згідно пункту 267.4 статті 267 Податкового кодексу України, 

ставкаподаткувстановлюютьсязрозрахункунакалендарнийрікурозмірі25000гривеньзакоженлегк

овийавтомобіль,щоєоб’єктомоподаткуваннявідповідно до підпункту 267.2.1пункту 267.2. статті 

267 Податкового кодексуУкраїни. 

4.5. Згіднопункту267.5статті267ПодатковогокодексуУкраїни,базовийподатковий(звіт

ний)періоддорівнюєкалендарному року. 

4.6. Порядок обчислення та сплати податку визначений пунктом 

267.6статті267ПодатковогокодексуУкраїни. 

4.7. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування 

ізараховуєтьсядовідповідногобюджетузгідноз положеннямиБюджетногокодексу 

Українивідповідно до пункту 267.7 статті 267 Податкового кодексуУкраїни. 

4.8. Строкисплатиподаткувизначеніпунктом267.8статті267Податкового 

кодексуУкраїни. 

5. Встановитиз1січня2022рокунатериторіїНовояворівськоїоб’єднаноїтериторіал

ьної громадитуристичнийзбір. 

5.1. Відповіднодопідпункту268.2.1пункту268.2.статті268платникамизборуєгромадян

иУкраїни,іноземці,атакожособибезгромадянства, які прибувають на територію Новояворівської 

об’єднаноїтериторіальноїгромадитатимчасоворозміщуютьсяумісцяхпроживання(ночівлі), 

визначених підпунктом 268.5.1 пункту268.5 статті 268 Податковогокодексу України; 

5.2. Платникамизборунеможутьбутиособи,яківказанівпідпункті268.2.2пункті268.2ста

тті268ПодатковогокодексуУкраїни; 

5.3. Базасправляннязборувизначенапунктом268.4статті268Податкового 

кодексуУкраїни. 

5.4. Ставказборувстановлюєтьсязакожнудобутимчасовогорозміщенняособиумісцях

проживання(ночівлі),  визначенихпідпунктом268.3.1 пункту268.3 статті 268 Податкового 

кодексу України, у розмірі 0,5відсотка – для внутрішнього туризму та 1 відсоток – для в’їзного 

туризму відрозміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного(податкового)року,дляоднієї особизаоднудобу тимчасовогорозміщення. 

5.5. Податковіагентитамісцяпроживання: 

5.5.1. Справляннязборуможездійснюватисязтимчасовогорозміщенняу місцях 

проживання, передбачених підпункт 268.5.1 пункт 268.5 статті 268Податкового 

кодексуУкраїни; 

5.6. Особливості справляння збору визначено пунктом 268.6 статті 268Податкового 

кодексуУкраїни; 

5.7. Порядоксплатизборувстановленийпідпункт268.7статті268Податкового 

кодексуУкраїни; 

5.8. Базовийподатковий(звітний)періоддорівнюєкалендарномукварталу згідно 

підпункту 268.7.3 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексуУкраїни. 

6. Встановити з 1 січня 2022 року на території 

Новояворівськоїоб’єднаноїтериторіальноїгромадизбірзамісцядляпаркуваннятранспортни

х засобів. 

6.1. Відповіднодопідпункту268-1.1.1пункту268-1.1статті268-1Податкового кодексу 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


України платниками збору є юридичні особи, їх філії(відділення,представництва),фізичніособи-

підприємці,якізгіднозрішеннямсільської,селищної,міськоїрадиаборадиоб’єднанихтериторіальни

хгромад,щостворенізгідноіззакономтаперспективнимпланомформуваннятериторійгромад,органі

зовуютьтапровадятьдіяльністьіз забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках 

для платногопаркуваннятаспеціально відведенихавтостоянках. 

6.2. Перелікспеціальнихземельнихділянок,відведенихдляорганізаціїтапровадженнядія

льностііззабезпеченняпаркуваннятранспортнихзасобів,вякому 

зазначаютьсяїхмісцезнаходження,загальнаплоща,технічнеоблаштування,кількістьмісцьдляпарк

уваннятранспортнихзасобів,затверджуєтьсярішеннямсільської,селищної,міськоїрадиаборадиоб’

єднанихтериторіальнихгромад,щостворенізгідноіззакономтаперспективним планом формування 

територій громад, про встановлення збору. 

6.3. Об’єкттабазаоподаткуваннязборувизначенаупункті268-1.2статті268-

1ПодатковогокодексуУкраїни 

6.4. Ставкизборувстановлюютьсязакожнийденьпровадженнядіяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв.метр площі земельної ділянки, 

відведеної для організації та провадження такоїдіяльності, у розмірі 0,075 відсотка мінімальної 

заробітної плати, установленоїзакономна1січняподаткового (звітного) року. 

6.5. Порядок обчислення податку та строки сплати збору вказані в пункті268-

1.5статті268-1ПодатковогокодексуУкраїни. 

7. Згідно підпункту 268-1.5.3 пункту 268-1.5 статті 268-1 Податковогокодексу 

України базовий податковий (звітний) період дорівнює календарномукварталу.  

7. ВстановитинатериторіїНовояворівськоїоб’єднаноїтериторіальної громадипільгизі 

сплатиподатку: 

7.1. Пільгидляфізичнихтаюридичнихосібізсплатиподаткунанерухомемайно,відмінневі

дземельноїділянки,наданівідповіднодопідпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 

кодексу України, заперелікомзгідноздодатком4. 

7.2. Пільгидляфізичнихтаюридичнихосібізсплатиземельногоподатку, надані 

відповідно до п.284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, заперелікомзгідноздодатком5. 

8. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно 

донормПодатковогокодексуУкраїнитадіючихнормативно-правових актів. 

9. Відповідальність за правильність обчислення, повноту справляння 

ісвоєчасністьсплатиабоперерахуваннядобюджетуНовояворівськоїоб’єднаноїтериторіальноїгром

адимісцевихподатківпокладаєтьсянаплатників,длямісцевихзборів–

наоргани(організації),уповноваженісправляти відповідніплатежі. 

10. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністюсплати місцевих 

податків та зборів здійснюєтьсяЯворівською державною податковою інспекцією Головного 

управління ДПС у Львівській області, занадходженням коштів податків та зборів до бюджету 

Новояворівськоїоб’єднаної територіальної громади – фінансовим управлінням апарату 

виконавчогокомітету міськоїради. 

11. Рішеннянабираєчинностіз1січня2022року. 

12. Вважатитакими,щовтратятьчинністьз01.01.2022року: 

- рішення Новояворівської міськоїради № 1260  від 14.07.2020р. «Про встановлення 

податку та пільг зі сплати податку на нерухоме майно»; 

- рішення Новояворівської міськоїради № 1261 від 14.07.2020р. «Про встановлення 

транспортного податку»; 

- рішення Новояворівської міськоїради № 1262 від 14.07.2020р. «Про встановлення ставок 

і пільг зі сплати земельного податку»; 

- рішення Новояворівської міськоїради № 1263 від 14.07.2020р. «Про встановлення  ставок 

єдиного податку»; 

- рішення Новояворівської міськоїради № 1264 від 14.07.2020р.  «Про встановлення  збору 

за місця для паркування транспортних засобів»; 

- рішення Новояворівської міськоїради № 1266 від 14.07.2020р. «Про встановлення 

туристичного збору». 

13. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2022 року рішення сільських та 



селищних рад (Бердихівська сільська рада, Добростанівська сільська рада,  Кам'янобрідська 

сільська рада, Мужиловицька сільська рада, Прилбичівська сільська рада, Старичівська сільська 

рада, Терновицька сільська рада, Шклівська селищна рада) про встановлення місцевих податків 

та зборів на 2021 рік. 

14. Відділу бухгалтерського обліку і звітності виконкому Новояворівської міської ради 

забезпечити направлення копії цього рішення в десятиденний термін з дня оприлюднення до 

органу державної податкової служби  та забезпечити друкування цього рішення в засобах 

масової інформації. 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського  голови  Сергія 

Павлійчука. 

 

 

Міський голова                                                                Володимир Мацелюх 
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АНАЛІЗРЕГУЛЯТОРНОГОВПЛИВУ 

Проекту рішення Новояворівської міської ради «Про місцеві податки і збори» 

 

І.Визначенняпроблеми,якупередбачаєтьсярозв’язатишляхомрегулювання 

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу 

Українизаконодавчозакріпленоправоорганівмісцевогосамоврядуваннявстановлюватимісцевіп

одаткита зборивмежахсвоїх повноважень. 

ПодатковимкодексомУкраїнивизначено,щоорганимісцевогосамоврядування 

приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів таофіційно 

оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якомуплануєтьсяїх 

застосування. 

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій»№ 1009 від 17.11.2020р. та в зв’язку із проведенням децентралізації 

в Україні, створеннямтериторіальних громад, виникає необхідність впорядкування ставок 

податків та зборів, які будуть діяти з 01.01.2022р. по всій територіальній громаді. 

Місцевіподаткитазборизараховуютьсявповномуобсязідомісцевогобюджетута,відповід

нододіючогозаконодавства,єджереломформуваннязагальногофондубюджетуоб’єднаноїтерит

оріальноїгромади,забезпечуютьзбалансованістьдохідноїчастинибюджетутазадоволеннянагал

ьнихпотребоб’єднаноїгромади.Коштивідїхнадходженняспрямовуютьсяназабезпеченнядіяльн

ості функціонування бюджетних установ, благоустрій територій об’єднаної 

територіальноїгромади,виконанняпрограмсоціально-

економічногорозвиткуНовояворівськоїоб’єднаної територіальної громади. 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання 

ПодатковогокодексуУкраїни,недопущеннясуперечливихситуацій,забезпеченнядохідноїчасти

нибюджетуНовояворівськоїоб’єднаної територіальноїгромади,виконанняпрограмсоціально-

економічногорозвиткуоб’єднаноїтериторіальноїгромади,Новояворівська міська рада має 

прийняти рішення «Про місцеві податки ізбори». 

Аналізвтратдомісцевогобюджету 

№з/п Назвапоказника 

Уразіприйняттярішенняпроміс

цеві податки та збори 

У разі не 

прийняттярішення про 

місцевіподаткитазбори 

 

В
ід

х
и

л
ен

н
я,

ти
с.

гр
н

. 

Ставка 

Очікуванийо

бсягнадходж

ень, 

тис.грн. 

Ставка 

Очікуванийоб

сягнадходжен

ь, 

тис.грн. 

1 Податок 

нанерухоме майно, 

відмінневідземель

ноїділянки 

(від 0,2% до 

0,75%залежно від 

видунерухомого

майна) 

5500,00 0 0 -5500,00 

2 Платазаземлю(ста

вка 

земельногоподатку

) 

від0,03% до 12% 4072,00 0 0 -4072,00 

3 Єдинийподаток Ігр.10% 

ІІгр. 20 % 

залежновідвидуг

осподарськоїдіял

ьності 

7850,00 0 0 -7850,00 

 Разом  
Х Х Х Х 

-17447,00 

В разі прийняття рішення «Про місцеві податки і збори» очікується,щов бюджет 
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Новояворівської міської територіальної громади надійдутькошти всумі17447,00тис.грн. 

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс 

інтересівсуб’єктівгосподарювання,громадян та органумісцевогосамоврядування. 

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає 

внеобхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів відсплати 

податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, 

благоустрійнаселенихпунктів,  покращенняінфраструктури. 

Враховуючи,вищевикладене,Новояворівською міською 

територіальноюгромадоюрозробляєтьсяпроєктрішення«Промісцевіподаткиізбори»тапублікує

тьсявзасобах масової інформації. 

 

Основнігрупи,наякіпроблемасправляєвплив: 

Групи(підгрупи) Так Ні 

Громадяни Так  

Держава Так  

Суб’єктигосподарювання,утому числі суб’єкти 

малогопідприємництва 

Так  

 

Обґрунтуваннянеможливостівирішенняпроблемизадопомогоюринковихмеханізмів: 

Застосуванняринковихмеханізмівдлявирішеннявказаноїпроблеминеєможливим,оскіль

киздійсненнявищезазначенихзаходівєзасобомдержавногорегулюваннятавідповіднодоПодатк

овогокодексуУкраїниєкомпетенцієюНовояворівської міської ради. 

Обґрунтуваннянеможливостівирішенняпроблемизадопомогоюдіючихрегуляторних 

актів: 

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторнихактів, 

оскільки ставки податків, затверджені рішеннямиНовояворівської міської ради та 

приєднаних сільських радпромісцевіподаткиізборизастосовуютьсялишена2021рік.  

 

ІІ.Цілідержавногорегулювання 

Цілідержавногорегулювання,безпосередньопов'язанізрозв'язаннямпроблеми: 

Проєктрегуляторногоактаспрямованийнарозв’язанняпроблеми,визначеноївпопередньом

у розділі. 

Основнимицілямирегулюванняє: 

- здійснитиплануваннятапрогнозуваннянадходженьвідмісцевихподатківтазборівпр

иформуваннібюджету; 

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів 

зурахуваннямрівняплатоспроможностігромадянтасуб’єктівгосподарюваннятавідповіднодопо

требмісцевогобюджету; 

- встановитипільгищодосплатимісцевихподатківізборів; 

- забезпечити своєчасне надходження до бюджетумісцевих податківта зборів; 

- забезпечитивідкритістьпроцедури,прозорістьдійорганумісцевогосамоврядуванн

я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.Визначеннятаоцінкаспособівдосягненнявизначенихцілей 
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1. Визначенняальтернативнихспособів 

Видальтернативи Описальтернативи 

Альтернатива1. 

Не виносити на розгляд 

сесіїНовояворівської 

міської ради та 

неприйматирішеньміськоїр

ади«Промісцевіподаткиізб

ори». 

Утакомувипадкувідповіднодопункту12.3.5статті12Податковог

окодексуУкраїни,місцевіподаткиізборисплачуютьсяплатникам

иупорядку,встановленомуПодатковим 

Кодексоміззастосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 

року,щопередуєбюджетномуперіоду,вякомуплануєтьсязастосу

ваннямісцевих податків і 

зборів,щонесприятименаповненнюмісцевогобюджетувможлив

их обсягах. 

Очікуванні втрати місцевого бюджету в 

результатінеприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» 

складатимуть – 17447,00 тис. грн. на рік, що 

недозволитьпрофінансуватизаходисоціального,економічногота

інженерногозначенняНовояворівськоїоб’єднаної 

територіальної громади(благоустрій,утриманнякомунальних 

закладівта інше.) 

Альтернатива2. 

Прийнятирішення«Промісце

віподатки і збори» 

узапропонованомувигляді 

Прийняття даного рішення забезпечить 

досягненнявстановленихцілей,чіткихтапрозорихмеханізмівспр

авляннятасплатимісцевихподатківізборівнатериторіїНовояворі

вськоїтериторіальної громади та 

відповідненаповненнябюджету Новояворівської 

територіальної громади.Забезпечитьфінансову основу 

самостійностіорганумісцевогосамоврядування.Добюджетутери

торіальноїгромадиорієнтовнонадійде17447,00тис.грн.,щодозво

литьпрофінансувативповномуоб’ємізаклади освіти, культури 

та спорту,благоустрійтаіншісоціальні програми.Крім того, при 

визначенні розміру ставок 

податківтазборів,врахованіпропозиціїпідприємців,щодозволит

ьуникнутисоціальноїнапругитасприятимепідвищеннюрівня 

довіридо місцевоївлади. 

Альтернатива3. 

Встановлення 

максимальних 

ставокмісцевихподатківізбо

рів 

Прийняття такого рішення призведе до значногозбільшення 

навантаження на суб’єктів 

господарювання,щовсвоючергупризведедонарахуванняпені,шт

рафнихсанкційзанесвоєчасну сплату,збільшить недоїмку із 

сплатиподатків і зборів.Можливе 

скороченнякількостізареєстрованихСПД.Можливевиникнення

соціальної напруги,непорозуміння між 

місцевоювладоютаСПД. 

 

2. Оцінкавибранихальтернативнихспособівдосягненняцілей 

1) Оцінкавпливунасферуінтересіворганівмісцевогосамоврядування 

Видальтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива1 Відсутні Втратимісцевогобюджетуусумі1744

7,0тис.грн.,зарахуноксплатиподатків 

іззастосуваннямставок, які діяли до 

31 грудня 

року,щопередуєбюджетномуперіоду,

вякомуплануєтьсязастосуваннямісце

вих податків і зборів 
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Альтернатива2 1. ЗабезпечитьдотриманнявимогПода

ткового кодексу України,реалізацію 

наданихорганаммісцевого 

самоврядуванняповноважень. 

2. Забезпеченнявідповіднихнадходже

нь до 

бюджетуоб’єднаноїтериторіальноїгро

мадивід сплати місцевих податків 

ізборів. 

3. Створитьсприятливіфінансовімож

ливості міської влади длязадоволення 

соціальних та 

іншихпотребтериторіальної громади. 

4. Вдосконалитьвідносиниміжмісцев

оювладоютаСПД. 

Відсутні 

Альтернатива3 1.Забезпеченнядодатковихнадходжен

ь 

добюджетуоб’єднаноїтериторіальноїг

ромадивід сплати місцевих податків 

тазборів. 

2.Створення значних 

фінансовихможливостейміськоївлади 

длязадоволення соціальних та 

іншихпотреб 

об’єднаноїтериторіальноїгромади. 

Існування 

ризикупереходудіяльностісуб’єктівго

сподарюванняв«тінь» танесплата 

податків. 

Підвищеннясоціальноїнапруги,щопри

зведе до нерозуміння міжміською 

владою та фізичнимиособами-

підприємцями, негативнийвпливна 

довірудовлади. 

2) Оцінкавпливунасферуінтересівгромадян 

Видальтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива1 Відсутні Витратипов’язанііззастосуваннямста

вок, які діяли до 31 грудня 

року,щопередуєбюджетномуперіоду,

вякомуплануєтьсязастосуваннямісце

вих податків і зборів 

Альтернатива2 1.Встановлення соціальної рівності 

для жителів територіальної громади. 

2. Вирішеннясоціально-

економічнихпроблемгромадизарахуно

кнаповненнядохідноїчастинимісцевог

обюджету 

Сплатаподатківзавстановленимистав

ками 

Альтернатива3 Вирішеннябільшої 

кількостісоціальнихпроблемНовояворі

вськоїоб’єднаної територіальної 

громадиза 

рахунокзначногозростаннядохідноїчаст

ини міського бюджету. 

Надмірнеподатковенавантаженняпр

изведе до несвоєчасних 

сплатмісцевихподатківтазборів,ацев

своючергудонарахуванняпеніташтра

фнихсанкцій. 

3) Оцінкавпливунасферуінтересівсуб’єктівгосподарювання 

ЗаданимиЯворівської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у 

Львівській області  станом на 01.01.2021 року 

Показник Великі Середні Малі Разом 

Кількість суб’єктівгосподарювання, 

щопідпадають під діюрегулювання,одиниць 

  305 305 

Питомавагагрупиузагальній кількості,відсотків   100% 100% 
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Видальтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива1 відсутні Сплата податків і зборів 

іззастосуваннямставок, які діяли 

до 31 грудня 

року,щопередуєбюджетномуперіо

ду,вякомуплануєтьсязастосування

місцевих податків і зборів 

Альтернатива2 Сплата податків і зборів 

заобґрунтованимиставками.В

становлення пільг по 

сплатіподатківдляокремихкат

егорійгромадян. 

Відкритість 

процедури,прозорістьдіймісц

евогосамоврядування. 

Вдосконалить відносини мі 

жмісцевою владою та 

суб’єктамигосподарювання,п

ов’язаних 

зісправляннямподатківтазборі

в,оскільки враховані 

пропозиціїсуб’єктів 

підприємницькоїдіяльності. 

Затрати часу, необхідні 

дляознайомленнязрішеннямпромі

сцевіподаткиізбори. 

Сплата 

податківзазапропонованими 

ставками.Детальна інформація 

щодоочікуваних витрат наведено 

уМ-Тест(17447,00тис. грн.) 

Альтернатива3 Відсутні За рахунок 

прийняттямаксимальнихставокдо

датковівитратиорієнтовнобудутьс

кладати 7,515 тис.грн. 

Надмірнеподаткове навантаження 

спричинитьдодаткові(непомірні)в

итратималого бізнесу. 

У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання великого і середнього 

підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта 

господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії 

регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного 

акта не розраховувалися. 

 

ІV.Вибірнайбільшоптимальногоальтернативногоспособудосягненняцілей 

Рейтингрезультативності(

досягненняцілейпідчас 

вирішенняпроблеми) 

Балрезультативності 

(зачотирибальноюсистемоюоці

нки) 

Коментаріщодоприсвоєннявідповід

ного бала 

Альтернатива1 1 - цілі 

прийняттярегуляторного акта 

неможутьбутидосягнуті(пробл

ема продовжуєіснувати) 

Такаальтернативаєнеприйнятною,о

скількина території 

Новояворівської територіальної 

громади будуть діяти попередні 

рішення сільських, селищних рад 

та Новояворівської міської ради 

про встановлення місцевих 

податків і зборів, що призведе до 

соціальної нерівності. 
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Альтернатива2 3 - цілі прийняттяпроєкту 

регуляторногоактаможутьбути

досягнутімайжеповноюмірою 

(усі важливіаспекти 

проблемиіснуватинебудуть) 

ПрийняттяданогорішенняНовоявор

івської міської 

радизабезпечитьдосягнутивстановл

енихцілей,чіткихтапрозорихмехані

змівсправляннятасплати місцевих 

податків і зборів 

натериторіїНовояворівськоїоб’єдна

ної територіальної 

громадитавідповідненаповненняміс

цевогобюджету. 

До бюджету територіальної 

громадиорієнтовно надійде 

17447,00тис. грн.Таким чином, 

прийняттям вказаногорішення буде 

досягнуто 

балансуінтересівгромадиіплатників

податківізборів. 

Альтернатива3 2- цілі 

прийняттярегуляторногоактабу

дуть досягнутічастково 

Надмірне податкове навантаження 

насуб’єктівгосподарюваннязнівелю

євигодивідзбільшеннядохідноїчаст

ини бюджету, а саме існує 

ризикпереходу 

суб’єктівгосподарюванняв«тінь».Б

алансуінтересівдосягнуто небуде. 

 

Рейтингрезультат

ивності 

Вигоди(підсумок) Витрати(підсумок) Обґрунтуваннявідп

овідногомісцяальте

рнативи урейтингу 

Альтернатива2 Наповненнямісцевогобюдже

ту 

таспрямуванняфінансового 

ресурсуна соціально-

економічний 

розвитокгромади (17447,00 

тис.грн. ) 

Сплата податків ізборів 

СПД 

тагромадянамизаобґрунтова

нимиставками. 

Сплата податківСПД 

зазапропонованимиставк

ами,в сумі17447,00тис. 

грн. 

Детальнаінформаціящод

оочікуваних 

витратнаведеноуМ-Тест 

Наповненнямісцевог

обюджету, 

збереженнякількості

суб’єктівгосподарюв

аннятаробочих місць 

Альтернатива3 Додатковінадходження 

коштівдо місцевого 

бюджету(орієнтовно 7,515 

тис.грн.)таспрямуванняїхна 

вирішеннясоціальнихпробле

мтериторіальноїгромади . 

Надмірнеподатковенава

нтаження(7,515тис.грн.)

спричинить 

занепадмалого бізнесу. 

Додатковенаповненн

яміськогобюджету.Н

адмірне 

навантаженняна 

СПД, 

можливескорочення 

кількостіСПД. 

Альтернатива1 Сплатаподатківіззастосуван

нямставок, які діяли до 31 

грудня 

року,щопередуєбюджетном

уперіоду,вякомуплануєтьсяз

астосуваннямісцевих 

Зменшеннянадходженьу

місцевийбюджет.Сумарн

і витрати,17447,00тис. 

грн. 

Зменшення 

надходженьдо 

міського 

бюджету,підвищення 

соціальноїнапруги. 
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податків і зборів 

 

Рейтинг Аргументи щодо 

перевагиобраноїальтернативи/при

чинивідмовивідальтернативи 

Оцінкаризикузовнішніхчинниківна 

дію запропонованогорегуляторного 

акта 

Альтернатива2 Альтернатива 

єдоцільною.Прийняття рішення 

забезпечитьнаповненнямісцевогобю

джету.Податковенавантаженнядляпл

атниківмісцевих податків ізборівне 

буденадмірним. 

Досягненнябалансуінтересіворгану 

місцевогосамоврядування та 

платниківмісцевихподатків ізборів. 

Змінидочинногозаконодавства: 

- ПодатковогокодексуУкраїни; 

- БюджетногокодексуУкраїни; 

- ЗемельногокодексуУкраїни; 

таіншізакони(змінамінімальноїзаробітн

оїплати,прожитковогомінімуму, тощо). 

Виникнення податкового боргу 

попричинінесплатимісцевихподатківта 

зборів. 

Альтернатива3 Цілірегулюванняможутьбутидосягну

ті частково. 

Надмірнеподатковенавантаження на 

Змінидочинногозаконодавства: 

- ПодатковогокодексуУкраїни; 

- БюджетногокодексуУкраїни; 

 суб'єктів господарюваннязнівелює 

вигоди від значногозбільшення 

дохідної частинимісцевого бюджету. 

Балансуінтересівдосягнутинеможли

во. 

-  ЗемельногокодексуУкраїни; 

таіншізакони(змінамінімальноїзаробітн

оїплати,прожитковогомінімуму, тощо). 

Виникнення податкового боргу 

пропричинінесплатимісцевихподатківт

а зборів. 

Альтернатива1 Уразінеприйняттярегуляторногоакта

,податоксправлятиметьсяіззастосува

ннямставок, які діяли до 31 грудня 

року,щопередуєбюджетномуперіоду,

вякомуплануєтьсязастосуваннямісце

вих податків і зборів, що спричинить 

втратидоходноїчастинибюджету 

івідповідноне виконаннябюджетних 

програм.Вказанаальтернативаєнепри

йнятною. 

Змінидочинногозаконодавства: 

- ПодатковогокодексуУкраїни; 

- БюджетногокодексуУкраїни; 

- ЗемельногокодексуУкраїни; 

таіншізакони(змінамінімальноїзаробітн

оїплати,прожитковогомінімуму, тощо). 

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-

обґрунтованихмісцевихподатківтазборів,щоєпосильними 

дляплатниківподатків,тазабезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого 

самоврядування – Новояворівської міської ради. 

 

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми 

 Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можнарозв’язати 

проблему: 

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території 

Новояворівськоїтериторіальної громади, аналітичних показників Яворівської державної 

податкової інспекції Городоцького управління Головного управління ДФС у Львівській 

області, інформації фінансового відділу виконавчого комітету Новояворівської міської ради 

станом на 01.01.2021 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним 

механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення 

запропонованих місцевих податків і зборів. 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного 

акта: 

Розробка проекту рішення Новояворівської міської ради "Про встановлення місцевих 
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податків і зборів» та АРВ до нього. 

Проведенняконсультаційзсуб'єктамигосподарювання (телефонні розмови). 

ОприлюдненняпроектуразомзАРВтаотримання пропозицій ізауважень. 

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо 

відповідностіпроекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної 

регуляторноїполітикиу сферігосподарськоїдіяльності". 

ОтриманняпропозиційпоудосконаленнювідДержавноїрегуляторноїслужбиУкраїни.  

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Новояворівської міської 

ради.Оприлюдненнярішення увстановленому законодавствомпорядку. 

Проведеннязаходівзвідстеженнярезультативностіприйнятогорішення. 

ЗарезультатамипроведенихрозрахунківочікуванихвитраттавигодСПД,прогнозується, 

що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечитибалансінтересів суб’єктів 

господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А йогозастосування 

будеефективним длявирішенняпроблеми,зазначенійврозділіІцьогоАРВ. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якимирозпоряджаютьсяорганивиконавчоївладичиорганимісцевогосамоврядування,фіз

ичнітаюридичніособи,якіповинніпроваджуватиабовиконуватицівимоги. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництванепідлягаютьрозрахунку,оскількивстановленінормамиПодатковогокодексуУ

країни.Органимісцевогосамоврядуваннянаділеніповноваженнями лише 

встановлюватиставкимісцевихподатківтазборів,незмінюючипорядокїхобчислення,сплатитаін

шіадміністративніпроцедури. 

Тестмалогопідприємництвадодається. 

 

VIІ.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Терміндіїакта:чинний до прийняття нового рішення. 

Обґрунтуваннязапропонованоготермінудіїакта: 

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, якщо Новояворівська міська рада у 

термін до 01 липня не прийняла нового рішення 

провстановленнявідповіднихмісцевихподатківізборівнанаступнийрік,такіподаткисправляють

ся іззастосуваннямставок, які діяли до 31 грудня року,щопередуєбюджетномуперіоду,в 

якомуплануєтьсязастосування місцевих податків і зборів. 

 

VIIІ. Визначенняпоказниківрезультативностідіїрегуляторногоакта 

- Розмірнадходженьдомісцевогобюджету,пов'язанихздієюакта. 

- Кількістьсуб`єктівгосподарюваннята/абофізичнихосіб,наякихпоширюєтьсядіяакта.  

- Розміркоштів,щовитрачатимутьсясуб’єктамигосподарюваннята/абофізичнихосіб,по

в’язаними з виконаннямивимогакту. 

- Рівеньпоінформованості  

суб`єктівгосподарюваннята/абофізичнихосібзосновнихположеньакта 

Прогнозніпоказникирезультативності 

п/н Назвапоказника 
Уразіприйняттярішенняпромісце

віподаткитазбори, тис.грн. 

 

1 

Разомнадходженьдомісцевогобюджету(очікуванийобся

гнадходжень),вт.ч: 

 

17447,00 

 -Податокнанерухомемайно,відмінневідземельної 

ділянки 

 

5500,00 

 -Платазаземлю 4072,00 

 -Єдинийподаток 7850,00 

 -Збірзамісцядляпаркуваннятранспортнихзасобів 5,0 
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 -туристичний збір 20,0 

 

2 

Кількістьсуб`єктівгосподарюваннята/абофізичних осіб, 

на яких поширюватиметьсядія акта 

 

305 

 

 

3 

Час,щовитрачатиметьсясуб’єктамигосподарюваннята/а

бофізичнимиособами,пов’язаними з виконанням вимог 

акта,години на1 суб’єкта. 

 

 

2години 

 

 

4 

Розмір коштів, що 

витрачатимутьсясуб’єктамигосподарюваннята/абофізи

чнихосіб,пов’язанимизвиконаннямивимогакту. 

 

 

17447,00 

 

 

 

 

5 

Рівеньпоінформованостісуб`єктівгосподарюваннята/аб

офізичнихосібзосновних положень акта, 

оприлюдненіповідомлення,проєктрішення,АРВ: 

-наофіційномусайтіНовояворівськоїОТГ; 

-на стенді в адмінприміщенніНовояворівської міської 

ради; 

-вгазеті «Яворівщина» 

 

 

 

 

Високий 

 

ІХ. Визначеннязаходів,задопомогоюякихздійснюватиметься 

Відстеженнярезультативності діїрегуляторногоакта 

Відстеженнярезультативностірегуляторногоактабудездійснюватисявиконавчимкоміте

томНовояворівської міськоїради. 

Методпроведеннявідстеженнярезультативності: 

Статистичний 

Видданих,задопомогоюякихздійснюватиметьсявідстеженнярезультативності: 

Статистичні 

- аналітичніпоказникиЯворівської державної податкової інспекції 

Городоцькогоуправління Головного управління ДФС у Львівській області; 

- інформація фінансового відділувиконавчого комітету Новояворівської міської 

ради.Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до 

набраннячинностіцимрегуляторнимактомшляхомстатистичногоаналізупоказниківмісцевихпо

датківізборів,щонадходятьдобюджетуНовояворівської міської територіальноїгромади. 

 

 

 

Міський головаВолодимирМацелюх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

доаналізурегуляторного впливу 
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ТЕСТ 

малогопідприємництва(М-Тест) 

 

1. Консультаціїзпредставникамималогопідприємництващодооцінки впливу 

регулювання 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб'єктівмалогопідприємництватавизначеннядетальногоперелікупроцедур,виконанняякихнео

бхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 лютого 2021р.по26 

лютого2021р. 

№ п/п 

Вид консультації 

(публічніконсультації 

прямі (круглістоли, 

наради, робочізустрічі 

тощо), інтернет-

консультації 

прямі(інтернет-форуми, 

соціальнімережітощо), 

запити(допідприємців,екс

пертів,науковцівтощо) 

Кількістьучасник

івконсультацій,ос

іб 

Основнірезультатиконсультацій(опис) 

1 Робочінаради,консультац

ії 
(з01.02.21по26.02.2021р.) 

8 Обговорено та запропоновано залишити 

розміри ставок місцевих податків і зборів 

на 2022 рік на рівні діючих ставок 

2 В телефонному та усному 

режимі, 

інтернетконсультації 
(з01.02.21по26.02.2021р.) 

32 Отримана інформація про місцеві податки 

і збори, обговорено та запропоновано 

залишити розміри ставок місцевих 

податків і зборів на 2022 рік на рівні 

діючих ставок 

2. Вимірюваннявпливурегулюваннянасуб'єктівмалогопідприємництва(мік

ро-тамалі): 

кількістьсуб'єктівмалогопідприємництва,наякихпоширюєтьсярегулювання:305 

(одиниць), у тому числі малого підприємництва 305 (одиниць); 

питомавагасуб'єктівмалогопідприємництваузагальнійкількостісуб'єктівгосподарюванн

я, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до 

таблиці"Оцінкавпливунасферуінтересівсуб'єктівгосподарювання"додатка1доМетодикипрове

дення аналізувпливу регуляторногоакта). 

 

3. Розрахуноквитратсуб'єктівмалогопідприємництванавиконаннявимогрегулювання 

п/н Найменуванняоцінки 

У перший 

рік(стартовий 

рікпровадження

регулювання) 

Періодичні(за

наступнийрік) 

Витратизап'я

тьроків 

Оцінка"прямих"витратсуб'єктівмалогопідприємництванавиконаннярегулювання 

1 Придбаннянеобхідногообладнання(пристрої

в,машин,механізмів) 

0 0 0 

2 Процедури повірки та/або постановки 

навідповідний облік у визначеному 

органідержавної влади чи 

місцевогосамоврядування 

0 0 0 
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3 Процедури експлуатації 

обладнання(експлуатаційнівитрати-

витратніматеріали) 

0 0 0 

4 Процедуриобслуговуванняобладнання 

(технічнеобслуговування) 

0 0 0 

5 Іншіпроцедури 

(сплата податків та зборів, 

визначенихрішеннямиНовояворівської 

міської ради), гривень 

57203,28 - 0 

6 Разом,гривеньФормула: 

(сумарядків1+2+ 3+ 4 +5) 

57203,28 - 0 

7 Кількістьсуб'єктівгосподарювання,щоповинн

івиконативимогирегулювання, 

одиниць 

 

305 

8 Сумарно,гривеньФормула: 

відповіднийстовпчик"разом"Хкількістьсуб'є

ктів малого підприємництва, що 

повиннівиконати вимоги регулювання 

(рядок 6 Хрядок7) 

17447000,00 0 0 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого 

підприємництващодовиконаннярегулюваннятазвітування 

9 Процедуриотриманняпервинноїінформації 1 год*39,12= 

39,12 

0 0 

 провимогирегулювання   

10 Процедуриорганізаціївиконаннявимог 1 год*39,12= 

39,12 

0 0 

 регулювання:Внесеннязміндовнутрішніх   

 процедуроблікутазвітності   

11 Процедуриофіційногозвітування 0 0 0 

12 Процедурищодозабезпеченняпроцесуперевір

ок Формула: 

0 0 0 

13 Іншіпроцедури(уточнити) X X X 

14 Разом,гривеньФормула: 

(сума рядків 9+ 10+ 11+12 +13) 

78,24 0 0 

15 Кількістьсуб'єктівмалогопідприємництва,що 

повинні виконати вимоги 

регулювання,одиниць 

305 

16 Сумарно,гривеньФормула:(рядок14Хрядок 

15) 

23863,20 X X 

 

БЮДЖЕТНІВИТРАТИ 

наадмініструваннярегулюваннядлясуб’єктівмалогоімікропідприємництва 

 
Бюджетні витрати на адмініструваннярегулювання суб’єктівмалого 

підприємництванепідлягаютьрозрахунку,оскількивстановленінормамиПодатковогокодексуУкраїни.О
рганимісцевогосамоврядуваннянаділеніповноваженнямилишевстановлюватиставкимісцевих 

податків(зборів),незмінюючипорядокїхобчислення,сплатитаіншіадміністративніпроцедури. 
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Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, 

що виникають навиконаннявимог регулювання 

 

 

 

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництващодозапропонованогорегулювання 

 

Наосновіаналізустатистичнихданих,щонаданніфінансовимуправліннямвиконавчогокоміт

етуНовояворівської 

міськоїрадитапідчасконсультацій,проведенихізсуб’єктамипідприємництва,визначено,щозазн

аченіставкиподатківєприйнятними длясуб’єктівмалого підприємництва. 

П/н Показник Перший 

рікрегулювання(ста

ртовий) 

Зап'ять років 

1 Оцінка "прямих" витрат суб'єктів 

малогопідприємництванавиконаннярегулювання 

17447000,00 87235000,00 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур 

длясуб'єктівмалогопідприємництващодовиконанн

ярегулюваннятазвітування 

23863,20 119316,00 

3 Сумарнівитратималогопідприємництванавиконан

нязапланованогорегулювання 

17470863,20 87354316,00 

4 Бюджетні витрати на 

адмініструваннярегулюваннясуб'єктівмалогопідпр

иємництва 

0 0 

5 Сумарнівитратинавиконаннязапланованогорегулю

вання 

17470863,20 87354316,00 



Додаток 1 до проекту рішення 

Новояворівської  міської ради 

"Про місцеві податки і збори"  

від « » 2021р. №_______ 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:  

Код 
області 

Код 
району 

Код 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

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

46 46258 4625810500 Новояворівська міська територіальна громада  

Класифікація будівель та споруд 

Ставки податку 

(% розміру мінімальної заробітної плати) 

за 1 кв. м 

Код Назва для юридичних осіб для фізичних осіб 

  Зона1* Зона2** Зона3 Зона1* Зона2** Зона3 

11 Будівлі житлові х х  х 
х 

х 

х  

111 Будинки одноквартирні х х  х 
х 

х 

х  

1110 Будинки одноквартирні х х  х 
х 

х 

х  

 Цей клас включає: 
- відокремлені житлові будинки садибного типу 
(міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки 
для персоналу лісового господарства, літні 
будинки для тимчасового проживання, садові 
будинки та т. ін. 
Цей клас включає також: 
- спарені або зблоковані будинки з окремими 

квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці 
Цей клас не включає: 
- нежитлові сільськогосподарські будинки 
(1271) 

х х  х х  

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,75 0,5  0,2 
 

0,2  

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної 
комфортності 

0,75 0,75  0,2 
 

0,2  

1110.3 Будинки садибного типу 0,75 0,75  0,2 
 

0,2  

1110.4 Будинки дачні та садові 0,75 0,75  0,2 
 

0,2  

112 Будинки з двома та більше квартирами х х  х х  

1121 Будинки з двома квартирами х х  х х  

 Цей клас включає: 
- відокремлені, спарені або зблоковані будинки 
з двома квартирами 
Цей клас не включає: 
- спарені або зблоковані будинки з окремими 
квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці 
(1110) 

х х  х х  

1121.1    Будинки двоквартирні масової забудови 0,75 0,5  0,2 
 

0,2  

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної 

комфортності 
0,75 0,75  0,2 

 

0,2  

1122 Будинки з трьома та більше квартирами х х  х х  



 Цей клас включає: 

- інші житлові будинки з трьома та більше 
квартирами 
Цей клас не включає: 
- гуртожитки (1130) 
- готелі (1211) 
- туристичні бази, табори та будинки відпочинку 
(1212) 

х х  х х  

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,75 0,5  0,2 
 

0,2  

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,75 0,75  0,2 
 

0,2  

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,75 0,75  0,2 
 

0,2  

113 Гуртожитки х х  х х  

 Цей клас включає: 
- житлові будинки для колективного 
проживання, включаючи будинки для людей 

похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та 
інших соціальних груп, наприклад, будинки для 
біженців, гуртожитки для робітників та 
службовців, гуртожитки для студентів та учнів 
навчальних закладів, сирітські будинки, 
притулки для бездомних та т. ін. 
Цей клас не включає: 
- лікарні, клініки (1264) 
- в'язниці, казарми (1274) 

х х  х х  

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,0 0,0  0,0 0,0  

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних 

закладів 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 0,0 0,0  0,0 0,0  

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та 

інвалідів 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 0,0 0,0  0,0 0,0  

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 0,0 0,0  0,0 0,0  

1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,0 0,0  0,0 0,0  

12 Будівлі нежитлові х х  х х  

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі х х  х х  

1211 Будівлі готельні х х  х х  

 Цей клас включає: 
- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні 

заклади з надання житла з рестораном або без 
нього 
Цей клас включає також: 
- окремі ресторани та бари 
Цей клас не включає: 
- ресторани в житлових будинках (1122) 
- туристичні бази, гірські притулки, табори для 
відпочинку, будинки відпочинку (1212) 
- ресторани в торгових центрах (1230) 

х х  х х  

1211.1 Готелі 0,75 0,75  0,75 0,5  

1211.2 Мотелі 0,75 0,75  0,75 0,5  

1211.3 Кемпінги 0,75 0,75  0,75 0,5  

1211.4 Пансіонати 0,75 0,75  0,75 0,5  

1211.5 Ресторани та бари 0,75 0,5  0,75 0,5  

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання х х  х х  



 Цей клас включає: 

- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та 
сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку 
та інші будівлі для тимчасового проживання, не 
класифіковані раніше 
Цей клас не включає: 
- готелі та подібні заклади з надання житла 
(1211) 
- парки для дозвілля та розваг (2412) 

х х  х х  

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,75 0,75  0,75 0,75  

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,0 0,0  0,0 0,0  

1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,0 0,0  0,0 0,0  

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не 0,75 0,75  0,75 0,5  

 

 

класифіковані раніше       

122 Будівлі офісні 0,75 0,5  0,75 0,5  

1220 Будівлі офісні 0,75 0,5  0,75 0,5  

 Цей клас включає: 
- будівлі, що використовуються як приміщення 
для конторських та адміністративних цілей, в 
тому числі для промислових підприємств, банків, 
поштових відділень, органів місцевого 
управління, урядових та відомчих департаментів 
та т. ін. 
Цей клас включає також: 
- центри для з'їздів та конференцій, будівлі 
органів правосуддя, парламентські будівлі 
Цей клас не включає: 

- офіси в будівлях, що призначені 
(використовуються), головним чином, для інших 
цілей 

х х  х х  

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 
управління5 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,0 0,0  0,0 0,0  

1220.3 Будівлі органів правосуддя 0,0 0,0  0,0 0,0  

1220.4 Будівлі закордонних представництв 0,0 0,0  0,0 0,0  

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових 

підприємств 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних 
цілей інші 

0,75 0,5  0,75 0,5  

123 Будівлі торговельні х х  х х  

1230 Будівлі торговельні х х  х х  

 Цей клас включає: х х  х х  



 - торгові центри, пасажі, універмаги, 

спеціалізовані магазини та павільйони, зали для 
ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, 
станції технічного обслуговування автомобілів та 
т. ін. 
Цей клас включає також: 
- підприємства та установи громадського 
харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.) 
- приміщення складські та бази підприємств 
торгівлі й громадського харчування 
- підприємства побутового обслуговування  
Цей клас не включає: 
- невеликі магазини в будівлях, що призначені 

(використовуються), головним чином, для інших 
цілей 
- ресторани та бари, розміщені в готелях або 
окремо (1211) 
- лазні та пральні (1274) 

      

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,75 0,5  0,75 0,5  

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,75 0,5  0,75 0,5  

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,75 0,75  0,75 0,75  

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 0,75 0,5  0,75 0,5  

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі й 

громадського харчування 
0,75 0,75  0,75 0,75  

0,75 
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,75 0,5  0,75 0,5  

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,75 0,5  0,75 0,5  

124 Будівлі транспорту та засобів зв'язку х х  х х  

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів х х  х х  

 

 
зв'язку та пов'язані з ними будівлі    

 Цей класс включає: 
- будівлі цивільних та військових аеропортів, 
міського електротранспорту, залізничних станцій, 

автобусних станцій, морських та річкових 
вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій 
канатних доріг 
- будівлі центрів радіо- та телевізійного 
мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів та т. ін. 
Цей клас включає також: 
- ангари для літаків, будівлі залізничних 
блокпостів, локомотивні та вагонні депо, 
трамвайні та тролейбусні депо 
- телефонні кіоски 
- будівлі маяків 

- диспетчерські будівлі повітряного транспорту 
Цей клас не включає: 
- станції технічного обслуговування автомобілів 
(1230) 
- резервуари, силоси та товарні склади (1252) 
- залізничні колії (2121, 2122) 
- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130) 
- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224) 
- нафтотермінали (2303) 

х х  х х  

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 0,0 0,0  0,0 0,0  

 

 

транспорту    
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 0,0 0,0  0,0 0,0  

 

 

транспорту    



1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,0 0,0  0,0 0,0  

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з 

ними будівлі 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,0 0,0  0,0 0,0  

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів та т. ін. 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 0,0 0,0  0,0 0,0  

1242 Гаражі х х  х х  

 Цей клас включає: 
- гаражі (наземні й підземні) та криті 
автомобільні стоянки 
Цей клас включає також: 
- навіси для велосипедів 

Цей клас не включає: 
- автостоянки в будівлях, що використовуються, 
головним чином, для інших цілей 
- станції технічного обслуговування автомобілів 
(1230) 

х х  х х  

1242.1 Гаражі наземні 0,5 0,2  0,0 0,0  

1242.2 Гаражі підземні 0,0 0,0  0,0 0,0  

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,2 0,2  0,0 0,0  

1242.4 Навіси для велосипедів 0,0 0,0  0,0 0,0  

125 Будівлі промислові та склади х х  х х  

1251 Будівлі промислові х х  х х  

 Цей клас включає: 
- криті будівлі промислового призначення, 
наприклад, фабрики, майстерні, бойні, 
пивоварні заводи, складальні підприємства та т. 
ін. за їх функціональним призначенням 

Цей клас не включає: 
- резервуари, силоси та склади (1252) 
- будівлі сільськогосподарського призначення 
(1271) 
- комплексні промислові споруди 
(електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), 
які не мають характеристик будівель (230) 

х х  х х  

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 

металообробної промисловості 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 0,0 0,0  0,0 0,0  

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної 

промисловості 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 0,0 0,0  0,0 0,0  

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 0,0 0,0  0,0 0,0  

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 

мікробіологічної промисловості 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та 

целюлозно-паперової промисловості 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, скляної та 
фарфоро-фаянсової промисловості 

0,0 0,0  0,0 0,0  



1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 

включаючи поліграфічне 
0,0 0,0  0,0 0,0  

1252 Резервуари, силоси та склади х х  х х  

 Цей клас включає: 
- резервуари та ємності 
- резервуари для нафти та газу 
- силоси для зерна, цементу та інших сипких 
мас 
- холодильники та спеціальні склади 
Цей клас включає також: 
- складські майданчики 
Цей клас не включає: 
- сільськогосподарські силоси та складські 
будівлі, що використовуються для сільського 
господарства (1271) 

- водонапірні башти (2222) 
- нафтотермінали (2303) 

х х  х х  

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,0 0,0  0,0 0,0  

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,0 0,0  0,0 0,0  

1252.3 Силоси для зерна 0,0 0,0  0,0 0,0  

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,0 0,0  0,0 0,0  

1252.6 Холодильники 0,0 0,0  0,0 0,0  

1252.7 Складські майданчики 0,0 0,0  0,0 0,0  

1252.8 Склади універсальні 0,0 0,0  0,0 0,0  

1252.9 Склади та сховища інші 0,0 0,0  0,0 0,0  

126 Будівлі для публічних виступів, закладів 

освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

х х  х х  

1261      Будівлі для публічних виступів х х  х х  

 Цей клас включає: 
- кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін. 
- зали засідань та багатоцільові зали, що 
використовуються, головним чином, для 
публічних виступів 
- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали 
та дискотеки, естради та т. ін. 
Цей клас не включає: 
- музеї, художні галереї (1262) 
- спортивні зали (1265) 
- парки для відпочинку та розваг (2412) 

х х  х х  

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,0 0,0  0,0 0,0  

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 
публічних виступів 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1261.3 Цирки 0,0 0,0  0,0 0,0  

1261.4 Казино, ігорні будинки 0,0 0,0  0,0 0,0  

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,0 0,0  0,0 0,0  

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,0 0,0  0,0 0,0  

1262 Музеї та бібліотеки х х  х х  



 Цей клас включає: 

- музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні 
центри 
Цей клас включає також: 
- будівлі архівів 
- будівлі зоологічних та ботанічних садів 
Цей клас не включає: 
- пам'ятки історії (1273) 

х х  х х  

1262.1 Музеї та художні галереї 0,0 0,0  0,0 0,0  

1262.2 Бібліотеки, книгосховища 0,0 0,0  0,0 0,0  

1262.3 Технічні центри 0,0 0,0  0,0 0,0  

1262.4 Планетарії 0,0 0,0  0,0 0,0  

1262.5 Будівлі архівів 0,0 0,0  0,0 0,0  

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 0,0 0,0  0,0 0,0  

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів х х  х х  

 Цей клас включає: 
- будівлі для дошкільного та початкового 
навчання, отримання середньої освіти (дитячі 

ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії 
тощо), спеціалізовані (фахові) школи, 
професійно-технічні навчальні заклади 
- будівлі для вищих навчальних закладів, 
науково-дослідних закладів, лабораторій 
Цей клас включає також: 
- спеціальні школи для дітей з фізичними або 
розумовими вадами 
- заклади для фахової перепідготовки 
- метеорологічні станції, обсерваторії 
Цей клас не включає: 
- гуртожитки для студентів та учнів (1130) 

- бібліотеки (1262) 
- лікарні навчальних закладів (1264) 

х х  х х  

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно- 0,0 0,0  0,0 0,0  

 
 

вишукувальних установ       

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,0 0,0  0,0 0,0  

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 

закладів 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для 

дітей з фізичними або розумовими вадами 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,0 0,0  0,0 0,0  

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 0,0 0,0  0,0 0,0  

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів 

інші 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів х х  х х  



 Цей клас включає: 

- заклади з надання медичної допомоги хворим 
та травмованим пацієнтам 
- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, 
психіатричні диспансери, пологові будинки, 
материнські та дитячі реабілітаційні центри 
Цей клас включає також: 
- лікарні навчальних закладів, шпиталі 
виправних закладів, в'язниць та збройних сил 
- будівлі, що використовуються для термального 
та соляного лікування, функціональної 
реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів 
донорського грудного молока та т. ін. 

Цей клас не включає: 
- будинки-інтернати для людей похилого віку та 
інвалідів (1130) 

х х  х х  

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 0,0 0,0  0,0 0,0  

 
 

обслуговування, навчальних закладів       

1264.2 Лікарні профільні, диспансери 0,0 0,0  0,0 0,0  

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 0,0 0,0  0,0 0,0  

 

 

пологові будинки       

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування 0,0 0,0  0,0 0,0  

 

 

та консультації    

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в'язниць та 

збройних сил 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри 0,0 0,0  0,0 0,0  

 
 

функціональної реабілітації    

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі 

інші 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1265 Зали спортивні х х  х х  

 Цей клас включає: 
- будівлі, що використовуються в спортивних 
цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, 
плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки 
або хокейні майданчики та т. ін.), що 
передбачають переобладнання з улаштуванням 
трибун для глядачів, терас для видовищ та 
демонстраційних цілей та т. ін. 

Цей клас не включає: 
- багатоцільові зали, що використовуються, 
головним чином, для публічних виступів (1261) 
- спортивні майданчики для занять спортом на 
відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, 
відкриті плавальні басейни тощо (2411) 

х х  х х  

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 

тенісні та т. ін. 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1265.2 Басейни криті для плавання 0,0 0,0  0,0 0,0  

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,5 0,0  0,5 0,0  

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,0 0,0  0,0 0,0  

1265.5 Тири 0,0 0,0  0,0 0,0  

1265.9 Зали спортивні інші 0,0 0,0  0,0 0,0  

127 Будівлі нежитлові інші х х  х х  

 Будівлі сільськогосподарського х х  х х  

1271 призначення, лісівництва та рибного 
господарства 

   



 Цей клас включає: 

- будівлі для використання в 
сільськогосподарській діяльності, наприклад, 
корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні 
заводи, собачі розплідники, птахофабрики, 
зерносховища, склади та надвірні будівлі, 
підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, 
сільськогосподарські силоси та т. ін. 
Цей клас не включає: 
- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412) 

х х  х х  

1271.1 Будівлі для тваринництва 0,0 0,0  0,0 0,0  

 
1271.2 Будівлі для птахівництва 0,0 0,0  0,0 0,0  

1271.3 Будівлі для зберігання зерна 0,0 0,0  0,0 0,0  

1271.4 Будівлі силосні та сінажні 0,0 0,0  0,0 0,0  

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 

виноробства 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1271.6 Будівлі тепличного господарства 0,0 0,0  0,0 0,0  

1271.7 Будівлі рибного господарства 0,0 0,0  0,0 0,0  

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 0,0 0,0  0,0 0,0  

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення 

інші 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1272 Будівлі для культової та релігійної х х  х х  

 

 
діяльності       

 Цей клас включає: 
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін. 
Цей клас включає також: 
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, 
крематорії 
Цей клас не включає: 
- світські релігійні будівлі, що 
використовуються як музеї (1262) 
- культові та релігійні будівлі, що не 
використовуються за призначенням, а є 
пам'ятками історії та архітектури (1273) 

х х  х х  

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. 

ін. 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,5 0,5  0,5 0,5  

1272.3 Цвинтарі та крематорії 0,0 0,0  0,0 0,0  

1273 Пам'ятки історичні та такі, що охороняються х х  х х  

 

 
державою       

 Цей клас включає: 
- будівлі історичні та такі, що охороняються 
державою і не використовуються для інших цілей 
Цей клас включає також: 
- старовинні руїни, що охороняються державою, 
археологічні розкопки 
- будівлі меморіального, художнього і 
декоративного призначення, статуї  
Цей клас не включає: 
- музеї (1262) 

х х  х х  

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 0,0 0,0  0,0 0,0  

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, 0,0 0,0  0,0 0,0  

 

 

що охороняються державою       

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, 

статуї 

0,0 0,0  0,0 0,0  



1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше х х  х х  

 Цей клас включає: 

- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, 
армійські казарми, будівлі міліцейських та 
пожежних служб 
Цей клас включає також: 
- будівлі, такі як автобусні зупинки, 
громадські туалети, пральні, лазні та т. ін. 
Цей клас не включає: 
- телефонні кіоски (1241) 
- госпіталі виправних закладів, в'язниць, 
збройних сил (1264) 
- військові інженерні споруди (2420) 

х х  х х  

1274.1 Казарми збройних сил 0,0 0,0  0,0 0,0  

1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб 0,0 0,0  0,0 0,0  

1274.3 Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих 

ізоляторів 

0,0 0,0  0,0 0,0  

1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,0 0,0  0,0 0,0  

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,0 0,0  0,0 0,0  

 Інші 0,75 0,75  0,2 0,2  

 

Зона1
* _  

місто Новояворівськ 

Зона 2** _ селище міського типу Шкло, села:  Бердихів,  Воля-Добростанська,  Воля-Старицька,  
Добростани, Кам'янобрід, Качмарі, Кертинів, Когути,  Ліс,  Молошковичі,  Мужиловичі, Підлуби,  
Прилбичі,  Рулево,  Солиги,  Стадники,  Старичі,  Стені, Терновиця, Чолгині. 

 
 

 

 
 

 

Секретар ради                                               Іванна Попик 

https://decentralization.gov.ua/locality/35287
https://decentralization.gov.ua/locality/35266
https://decentralization.gov.ua/locality/35267
https://decentralization.gov.ua/locality/35268
https://decentralization.gov.ua/locality/35269
https://decentralization.gov.ua/locality/35269
https://decentralization.gov.ua/locality/35270
https://decentralization.gov.ua/locality/35271
https://decentralization.gov.ua/locality/35272
https://decentralization.gov.ua/locality/35273
https://decentralization.gov.ua/locality/35274
https://decentralization.gov.ua/locality/35275
https://decentralization.gov.ua/locality/35276
https://decentralization.gov.ua/locality/35278
https://decentralization.gov.ua/locality/35279
https://decentralization.gov.ua/locality/35279
https://decentralization.gov.ua/locality/35280
https://decentralization.gov.ua/locality/35281
https://decentralization.gov.ua/locality/35282
https://decentralization.gov.ua/locality/35283
https://decentralization.gov.ua/locality/35284
https://decentralization.gov.ua/locality/35285
https://decentralization.gov.ua/locality/35286


Додаток 2 до проекту рішення 

Новояворівської  міської ради 

"Про місцеві податки і збори"  

від « » 2021 №_______ 

  

Ставки  
земельного податку  

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці та/або населені пункти, на які поширюється дія рішення 

ради: 
 

Код 
області 

Код 
району 

Код 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 
одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

46 46258 4625810500 Новояворівська міська територіальна громада 
 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку 
(% нормативної грошової оцінки) 

за земельні 
ділянки, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні 
ділянки за межами 

населених пунктів, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких не проведено 

Код Назва 

для 
юридич-

них осіб 

Для 
фізичних 

осіб 

для 
юридич-

них осіб 

Для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення х х х х 

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва 

1 1 1 1 

01.02 Для ведення фермерського господарства 1 1 1 1 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

1 1 3 3 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

1 1 3 3 

01.05 Для індивідуального садівництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.06 Для колективного садівництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.07 Для городництва 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення 

сільського господарства 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,3 0,3 0,3 0,3 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

0,3 0,3 0,3 0,3 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для 
збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0,3 0,3 0,3 0,3 

02 Землі житлової забудови 

х 

х 

х 

х 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

0,03 0,05 0,05 0,05 

02.02 Для колективного житлового будівництва 0,05 0,05 0,05 0,05 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,05 0,05 0,05 0,05 



02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 

тимчасового проживання 

0,05 0,05 0,05 0,05 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1 1 1 1 

02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,7 0,7 0,7 0,7 

02.07 Для іншої житлової забудови 0,05 0,05 0,05 0,05 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для 
збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0,05 0,05 0,05 0,05 

02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та 
автостоянок на землях житлової та громадської 

забудови 

0,5 0,5 0,5 0,5 

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами 

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 

0,5 0,5 0,5 0,5 

03 Землі громадської забудови 

х 

х 

х 

х 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого 

самоврядування 

1 1 1 1 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти 

1 1 1 1 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров'я та соціальної 

допомоги 

1 1 1 1 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій 

1 1 1 1 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького 

обслуговування 

1 1 1 1 

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів 

1 1 1 1 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі 

1 1 1 1 

03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів 
туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування 

1 1 1 1 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель 
кредитно-фінансових установ 

1 1 1 1 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури 

1 1 1 1 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і 
споруд закладів науки 

1 1 1 1 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування 

0 0 0 0 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування 

1 1 1 1 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів 
МНС 

1 1 1 1 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови 

1 1 1 1 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

2 2 2 2 

03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з 

обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного 
призначення 

1 1 1 1 

04 Землі природно-заповідного фонду 

х 

х 

х 

х 

04.01 Для збереження та використання біосферних 

заповідників 

0,01 0,01 0,01 0,01 

04.02 Для збереження та використання природних 
заповідників 

0,01 0,01 0,01 0,01 



04.03 Для збереження та використання національних 

природних парків 

0,01 0,01 0,01 0,01 

04.04 Для збереження та використання ботанічних 

садів 

0,01 0,01 0,01 0,01 

04.05 Для збереження та використання зоологічних 

парків 

0,01 0,01 0,01 0,01 

04.06 Для збереження та використання 

дендрологічних парків 

0,01 0,01 0,01 0,01 

04.07 Для збереження та використання парків-

пам'яток садово-паркового мистецтва 

х х х х 

04.08 Для збереження та використання заказників х х х х 

04.09 Для збереження та використання заповідних 

урочищ 

1 1 1 1 

04.10 Для збереження та використання пам'яток 

природи 

1 1 1 1 

04.11 Для збереження та використання регіональних 

ландшафтних парків 

1 1 1 1 

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 санаторно-
оздоровчих закладів 

1 1 1 1 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних 
ресурсів 

1 1 1 1 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 1 1 1 1 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для 
збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

1 1 1 1 

07 Землі рекреаційного призначення 

х 

х 

х 

х 

07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів 
рекреаційного призначення 

1 1 1 1 

07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту 

1 1 1 1 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1 1 1 1 

07.04 Для колективного дачного будівництва 1 1 1 1 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

1 1 1 1 

08 Землі історико-культурного призначення 

х 

х 

х 

х 

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів культурної 

спадщини 

1 1 1 1 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних 

закладів 

х х х х 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення 1 1 1 1 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

1 1 1 1 

09 Землі лісогосподарського призначення 

х 

х 

х 

х 

09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ним послуг 

0,05 0,05 0,05 0,05 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,05 0,05 0,05 0,05 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

0,05 0,05 0,05 0,05 

10 Землі водного фонду 

х 

х 

х 

х 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 

об'єктами 

0,05 0,05 0,05 0,05 



10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами 

0,05 0,05 0,05 0,05 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 

відведення 

0,05 0,05 0,05 0,05 

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, 

іншими водогосподарськими спорудами і 
каналами 

0,05 0,05 0,05 0,05 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних 

шляхів 

0,05 0,05 0,05 0,05 

10.06 Для сінокосіння 0,05 0,05 0,05 0,05 

10.07 Для рибогосподарських потреб 0,05 0,05 0,05 0,05 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей 

0,05 0,05 0,05 0,05 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,05 0,05 0,05 0,05 

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних споруд 

0,05 0,05 0,05 0,05 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та 

інших лікувально-оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, морських заток 

і лиманів 

х х х х 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

0,05 0,05 0,05 0,05 

11    Землі промисловості 

х 

х 

х 

х 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов'язані з користуванням 

надрами 

1 1 1 1 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 

1 1 1 1 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств 

1 1 1 1 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, 

збирання, очищення та розподілення води) 

1 1 1 1 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для 
збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

1 1 1 1 

12     Землі транспорту 

х 

х 

х 

х 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд залізничного транспорту 

1 1 5 5 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд морського транспорту 

1 1 1 1 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд річкового транспорту 

1 1 1 1 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства 

1 1 1 1 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного транспорту 

1 1 1 1 

12.06 Для розміщення та експлуатації об'єктів 

трубопровідного транспорту 

5 5 5 5 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд міського електротранспорту 

1 1 1 1 



12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій 

1 1 1 1 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд іншого наземного транспорту 

1 1 1 1 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

1 1 1 1 

12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів 

дорожнього сервісу 

1 1 1 1 

13 Землі зв'язку 

х 

х 

х 

х 

13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і 

споруд телекомунікацій 

1 1 1 1 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та 

споруд об'єктів поштового зв'язку 

1 1 1 1 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 

технічних засобів зв'язку 

1 1 1 1 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для 

збереження і використання земель природно-

заповідного фонду 

1 1 1 1 

13.05 Для розміщення та постійної діяльності 

Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України 

1 1 1 1 

14 Землі енергетики 

х 

х 

х 

х 

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій 

1 1 1 1 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів 

передачі електричної та теплової енергії 

1 1 1 1 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для 

збереження та використання земель природно-

заповідного фонду 

1 1 1 1 

15 Землі оборони 

х 

х 

х 

х 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил України 

1 1 1 1 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 

внутрішніх військ МВС 

х х х х 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 

Державної прикордонної служби України 

х х х х 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби 

безпеки України 

х х х х 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 

Державної спеціальної служби транспорту 

х х х х 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 

зовнішньої розвідки України 

х х х х 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 

створених відповідно до законів України, 

військових формувань 

х х х х 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

х х х х 

15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату 

МВС, територіальних органів, закладів, установ і 
підприємств, що належать до сфери управління 

МВС 

х х х х 



15.10 Для розміщення та постійної діяльності 

Національної поліції України, її територіальних 
органів, підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери управління Національної поліції 

х х х х 

16 Землі запасу 1 1 1 1 

17 Землі резервного фонду 1 1 1 1 

18 Землі загального користування 1 1 1 1 

19 Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду 

1 1 1 1 

20 За земельні ділянки, які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарювання (крім 

державної та комунальної форми власності) 

6 6 6 6 

21 Інші 6 6 6 6 

 

 

 
Секретар ради      І.Р. Попик 

 

 
 

 

 

 



Додаток 3 до проекту рішення 

Новояворівської  міської ради 

"Про місцеві податки і збори"  

від « » 2021 №_______ 

 

Ставки єдиного податку,  

для суб’єктів господарювання – фізичних осіб,  

які застосовують спрощену систему оподаткування,  

обліку та звітності  

(І група) 

Адміністративно-територіальні одиниці та/або населені пункти, на які поширюється 

дія рішення ради: 

 

Код області 
Код 

району 

Код 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно - територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

46 46258 4625810500 Новояворівська міська територіальна громада 

 

 

КВЕД Назва виду діяльності 
Ставка податку 

(у відсотках від розміру 

прожиткового мінімуму) 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами (крім 

продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікеро-

горілчаних та тютюнових виробів) 

10 

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям 
10 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 10 
ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ 

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 10 

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 10 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10 

13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 10 

13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 10 

14.11 Виробництво одягу зі шкіри 10 

14.14 Виробництво спіднього одягу 10 

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 10 

14.20 Виготовлення виробів із хутра 10 

14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 10 

15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування 
хутра 

10 

15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 

10 

15.20 Виробництво взуття 10 

25.11 Виробництво будівельних металевих 

конструкцій і частин конструкцій 

10 

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 10 

31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 10 

31.02 Виробництво кухонних меблів 10 

31.09 Виробництво інших меблів 10 

32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 10 

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 
засобів 

10 



74.20 Діяльність у сфері фотографії 10 

81.21 Загальне прибирання будинків 10 

81.29 Інші види діяльності із прибирання 10 

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 
приймання, запису, відтворення звуку й зображення 

10 

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового 
обладнання 

10 

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10 

95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10 

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10 

95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого 
вжитку 

10 

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10 

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10 

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10 

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 10 

 Iншi види дiяльностi 10 

 

 

Ставки єдиного податку  

для суб’єктів господарювання – фізичних осіб,  

які застосовують спрощену систему оподаткування,  

обліку та звітності  

(ІІ група) 

КВЕД Назва виду діяльності 
Ставка податку  

(у відсотках від розміру 

мінімальної заробітної плати) 

ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ 

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 20 
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 20 
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 20 
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 20 
13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 20 
14.11 Виробництво одягу зі шкіри 20 
14.14 Виробництво спіднього одягу 20 
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 20 
14.20 Виготовлення виробів із хутра 20 
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 20 

15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування 
хутра 

20 

15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 

20 

15.20 Виробництво взуття 20 

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин 
конструкцій 

20 

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 20 
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 20 
31.02 Виробництво кухонних меблів 20 

31.09 Виробництво інших меблів 20 

32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 20 

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 
засобів 

20 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 20 

81.21 Загальне прибирання будинків 20 



81.29 Інші види діяльності із прибирання 20 

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового 

призначення для приймання, запису, 

відтворення звуку й зображення 

20 

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового 
обладнання 

20 

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 20 
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 20 
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 20 
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку 
20 

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 20 

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 20 
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 20 
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 20 

ПОСЛУГИ 

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів 

20 

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і 

устаткування промислового призначення 

20 

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного 

устаткування 

20 

33.19 Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин i 
устаткування 

20 

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 20 

35.13 Розподілення електроенергії 20 

37.01 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 20 

38.11 Збирання безпечних відходів 20 

38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 20 

43.11 Знесення 20 

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 20 

43.13 Розвідувальне буріння 20 

43.21 Електромонтажні роботи 20 

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та 

кондиціонування 

20 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 20 

43.31 Штукатурні роботи 20 

43.32 Установлення столярних виробів 20 

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 20 

43.34 Малярні роботи та скління 20 

43.39 Інші роботи із завершення будівництва 20 

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 20 

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та 

приміського сполучення 

20 

49.32 Надання послуг таксі 20 

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 20 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт 20 

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 20 

55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 
розміщування 

20 

55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових 

автофургонів і причепів 

20 

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування 

20 



56.21 Постачання готових страв для подій 20 

56.29 Постачання інших готових страв 20 

56.30 Обслуговування напоями 20 

58.21 Видання комп'ютерних ігор 20 

58.29 Видання іншого програмного забезпечення 20 

62.00 Комп'ютерне програмування 20 

62.02 Консультування з питань інформатизації 20 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна 

20 

69.10 Діяльність у сфері права 20 

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування 

20 

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й 
керування 

20 

73.11 Рекламні агентства 20 

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської 
думки 

20 

74.30 Надання послуг перекладу 20 

75.00 Ветеринарна діяльність 20 

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і 
устаткування 

20 

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 20 

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у 

тому числі комп'ютери 

20 

80.10 Діяльність приватних охоронних служб 20 

80.20 Обслуговування систем безпеки 20 

82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.у. 20 

85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 20 

85.52 Освіта у сфері культури 20 

85.53 Освіта у сфері культури 20 

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 20 

85.61 Інші види освіти, н.в.і.у. 20 

86.21 Загальна медична практика 20 

86.22 Спеціалізована медична практика 20 

86.23 Стоматологічна практика 20 

86.90 Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я 20 

88.91 Денний догляд за дітьми 20 

93.19 Iнша дiяльнiсть у сферi спорту 20 

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 20 

ВИРОБНИЦТВО 

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і      насіння олійних культур 

 

 а) площа до 10 га 20 
 б) площа від 10,1 га до 100 га 20 
 е) площа більше 100 га 20 

01.30 Відтворення рослин 20 

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 20 

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 20 

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 20 

01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 20 

01.45 Розведення овець і кіз 20 

01.46 Розведення свиней 20 

01.47 Розведення свійської птиці 20 



01.49 Розведення інших тварин 20 

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 20 

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості 

20 

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

нетривалого зберігання 

20 

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів та 

тістечок тривалого зберігання 

20 

10.93 Виробництво готових кормів для домашніх тварин 20 

31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 20 

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 20 

10.11 Виробництво м'яса 20 

25.11 Виробництво будівельних металевих 

конструкцій і частин конструкцій 

20 

03.12 Прісноводне рибальство 20 

10.12 Виробництво м'яса свійської птиці 20 

01.13 Вирощування овочів та баштанних культур, 

коренеплодів та бульбоплодів 

20 

10.13 Виробництво м'ясних продуктів 20 

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і 
молюсків 

20 

01.21 Вирощування винограду 20 

03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 20 
 а) площа до 5 га 20 
 б) площа від 5,1 до 100 га 20 
 ж) площа більше 100,1 га 20 

01.24 Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів 20 

01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і 
чагарників 

20 

58.19 Iншi види видавничої дiяльностi 20 

13.96 Виробництво інших текстильних виробів технічного та 

промислового призначення 

20 

16.22 Виробництво щитового паркету 20 

16.24 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів 

20 

18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших 

поліграфічних послуг 

20 

18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання 

пов'язаних з нею послуг 

20 

22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 20 

23.31 Виробництво керамічних плиток і плит 20 

23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших 

будівельних виробів із випаленої глини 

20 

23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних 
виробів 

20 

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 20 

23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу 20 

25.99 Виробництво iнших готових металевих виробiв, н.в.i.у. 20 

31.02 Виробництво кухонних меблів 20 

31.09 Виробництво інших меблів 20 

58.11 Видання книг 20 

ТОРГІВЛЯ 



45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів 

20 

45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до 

них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

20 

46.11 Діяльність посередників у торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 
тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

20 

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, 

будівельними матеріалами та санітарно-

технічними виробами 

20 

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, 

господарськими товарами, залізними та іншими 

металевими виробами 

20 

46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними 

виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними 

виробами 

20 

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі 

іншими товарами 

20 

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого 
асортименту 

20 

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, 

насінням і кормами для тварин 

20 

46.23 Оптова торгівля живими тваринами 20 

46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою 20 

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 20 

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, 

харчовими оліями та жирами 

20 

46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним 
приладдям 

20 

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами 

та санітарно- технічним обладнанням 

20 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 20 

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 

20 

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих 
магазинах 

20 

47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих 
магазинах 

20 

47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.24 
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, 

борошняними та цукровими кондитерськими виробами в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах 20 

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 

електронною апаратурою побутового призначення 

для приймання, записува, відтворювання звуку й 

зображення 

20 



47.51 Роздрiбна торгiвля текстильними товарами в 

спецiалiзованих магазинах 

20 

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним 

приладдям та іншими товарами для дому в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 20 

47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими 

товарами в спеціалізованих магазинах 

20 

47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.65 Роздрiбна торгiвля iграми та iграшками в спецiалiзованих 
магазинах 

20 

47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 20 

47.72 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.74 Роздрiбна торгiвля медичними й ортопедичними товарами в 

спецiалiзованих магазинах 

20 

47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та 

туалетними приналежностями в спеціалізованих 

магазинах 

20 

47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, 

добривами, домашніми тваринами та кормами для них у 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 20 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами 

20 

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям 

20 

47.90 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 20 

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового 

замовлення або через мережу Інтернет 

20 

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 20 
 Iншi види дiяльностi 20 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради     І.Р. Попик 

 

 

 

 



Додаток 4 

до проекту рішення  

Новояворівської  міської ради 

"Про місцеві податки і збори"  

від «____»__________2021 №  

 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати  податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 
Пільги вводяться в дію з 01.01.2022 

 

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 - 

територіальної одиниці або 

населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

46 46258 4625810500 Новояворівська міська територіальна громада 

 

 

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 
податкового 

зобов’язання за 
рік) 

Малозабезпечені та багатодітні громадяни, якщо 

середньомісячний сукупний дохід сім’ї (пільговика) в 

розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не 

перевищує величину доходу, який дає право на податкову 

соціальну пільгу 

100 

1130.3 
Гуртожитки для учнів навчальних 

закладів 100 

1130.4 
Будинки-інтернати для людей похилого 

віку та інвалідів 
100 

1220.1 
Будівлі органів державного та місцевого 

управління 
100 

1220.3 Будівлі органів правосуддя 100 

1262.1 Музеї та художні галереї 100 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища 100 

1263.3 
Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів 
100 

1263.4 
Будівлі професійно-технічних навчальних 

закладів 100 



1263.5 
Будівлі дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів 
100 

1263.6 
Будівлі спеціальних навчальних закладів 

для дітей з особливими потребами 
100 

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 100 

1263.8 
Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій 100 

1263.9 
Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші5 100 

1264.1 
Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів 
100 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери 100 

1264.4 
Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації 
100 

1264.6 
Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації 
100 

1264.9 
Заклади лікувально-профілактичні та 

оздоровчі інші 
100 

1272.1 
Церкви, собори, костьоли, мечеті, 

синагоги тощо 100 

1272.3 Цвинтарі та крематорії 100 

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 100 

1273.2 
Археологічні розкопки, руїни та історичні 

місця, що охороняються державою 
100 

1273.3 
Меморіали, художньо-декоративні 

будівлі, статуї 100 

1274.1 Казарми Збройних Сил 100 

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 100 

 
 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30,  пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. 

 

 

 

 

 

Секретар ради      І.Попик 
 



Додаток 5 

до проекту рішення  

Новояворівської міської ради 

"Про місцеві податки і збори" 

від «___»_________2021р. №  

 
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 01.01.2022 року 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: Новояворівська ОТГ 
 

Код 

області 
Код району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно- територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

46 46258 4625810500 Новояворівська міська територіальна громада 

    

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних 

ділянок 

Розмір пільги 

(відсотків 

суми 

податкового 

зобов’язання 

за рік) 

Для фізичних осіб: 

 інваліди першої і другої групи; 

 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 

років; 

 пенсіонери (за віком); 

 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту"; 

 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене 

для відповідної категорії фізичних  осіб пунктом 281.1 цієї 

статті, поширюється на земельні ділянки за кожним видом 

використання у межах граничних норм: 

 для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не 

більш як 2 гектари; 

 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не 

більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в 

містах - не більш як 0,10 гектара; 

 для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 

гектара; 

100 



 для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 

гектара; 

 для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку 

четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток 

(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок 

та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку 

четвертої групи. 

Якщо фізична особа, зазначена у цій статті, має у власності 

декілька земельних ділянок одного виду використання, то така 

особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у 

довільній формі до контролюючого органу за місцем 

знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну 

земельної ділянки для застосування пільги. 

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з 

базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку 

заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання 

нової заяви про застосування пільги. 

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня 

поточного року має у власності декілька земельних ділянок 

одного виду використання, заяви про застосування пільги після 

1 травня поточного року пільга починає застосовуватися до 

обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) 

періоду. 

 

Для юридичних осіб: 

03 Землі громадської забудови 

03.02 для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти 

03.03 для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров'я та соціальної допомоги 

03.04 для будівництва та обслуговування будівель громадських 

та релігійних організацій 

03.11 для будівництва та обслуговування будівель і споруд 

закладів науки 

03.12. для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування 

07.02 для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 
 

100 

04 Землі природно-заповідного фонду 
04.10 Для збереження та використання пам'яток природи 

 

100 

15 Землі оборони 
15.01 для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 

 

100 

18 Землі загального користування 100 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. 

 

 

 
Секретар ради     І.Попик 
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