
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  50/40 

спільного засідання постійних комісій Міської ради  

міста Кропивницького  

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, 
з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності 

 

від 21 травня 2019 року м. Кропивницький 

 

 Головуючі: Краснокутський О.В.; 

Линченко М.Д. 

 

  

Присутні члени комісії: 

 

 

 

 

 
 

Відсутні члени комісії: 

 

Горбовський С.В. - заступник голови комісії, 

Шамардіна К.О. - секретар комісії; 

Цертій О.М., Сергієнко Г.В. 
 

Бойко С.В. – заступник голови комісії, 

Смірнов В.О. – секретар комісії 
 

Волков І.В., Товстоган Б.С. 
 

Демченко М.І. 

 

 

 Запрошені: 

 

 

Бочкова Л.Т. - начальник фінансового 

управління Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

Морква М.О. – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління економіки 

Міської ради міста Кропивницького; 

 

Паливода А.А. - заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради 

 

 

 Присутні: представники засобів масової інформації   
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Порядок денний: 

Про розгляд проекту регуляторного акта – проекту рішення міської ради 

№ 2981 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»  
 

Доповідає: Морква М.О. – директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького 

 

СЛУХАЛИ:  

Моркву М.О., яка представила членам комісії проект регуляторного акта 

– проект рішення міської ради № 2981 «Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

на 2020 рік». 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії,  

Бочкова Л.Т., Паливода А.А. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Шамардіна К.О., яка запропонувала не піднімати в цьому році ставки 

податку на нерухоме майно, залишивши їх на рівні минулого року, а саме  

0,3 %. Також запропонувала встановити пільгу для господарських 

(присадибних) будівель — допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких 

належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, 

навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо в розмірі - 100 % 

для фізичних осіб, для юридичних осіб — в розмірі - 99,99 %. 

 

Цертій О.М., який висловив негативну думку щодо збільшення розміру 

ставок, зауважив що дане збільшення неможливе без проведення зонування 

міста. 
 

Бойко С.В., який не погодився з деяким пунктами даного переліку ставок 

та пільг, а також запропонував залишити пільгу для будівель вищих 

навчальних закладів (пункт 1263.2), встановивши ставку в розмірі 0 %. 

 

Краснокутський О.В., який запропонував встановити максимальний 

коефіцієнт ставок не вище 0,3%. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект регуляторного акта – проект рішення міської 

ради № 2981 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме  
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майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» та доопрацювати з 

урахуванням озвучених пропозицій, а саме: 

встановити пільгу для господарських (присадибних) будівель - 

допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, 

літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, 

трансформаторні підстанції тощо в розмірі - 100 % для фізичних осіб, для 

юридичних осіб  в розмірі - 99,99 %; 

залишити пільгу для будівель вищих навчальних закладів (пункт 1263.2), 

встановивши ставку в розмірі 0 %; 

розглянути питання про можливість диференціювання ставок податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з урахуванням зональності 

території міста. 

 

Результати голосування: 

«за» – 8 (одноголосно) 

Рішення прийнято.  

 

 

 

Голова комісії з питань бюджету,  

податків, фінансів, планування та  

соціально-економічного розвитку   О.КРАСНОКУТСЬКИЙ 

 

 

Секретар комісії       К.ШАМАРДІНА 

 

 

 

Голова комісії з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності,  

релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій  

та зовнішньоекономічної діяльності   М.ЛИНЧЕНКО 

 

 

Секретар комісії       В.СМІРНОВ 

 

 

 


