
 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

30 червня 2021 року                                                              8 сесія 8 скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 605 

 

Про встановлення місцевих податків і зборів 

 на території Літинської селищної територіальної громади   

 
 

 

З метою вдосконалення на місцевому рівні системи адміністрування 

податків, збільшення потенційних джерел надходження фінансових ресурсів 

до доходної частини бюджету Літинської селищної територіальної громади, 

керуючись пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції Державної регуляторної служби України від     

30.06.2021 року №4065/0/20-21, висновки постійної комісії селищної ради з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

регуляторної політики,  інвестицій та міжнародного співробітництва, селищна 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території Літинської селищної територіальної 

громади наступні місцеві податки і збори: 

1.1   податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

- елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1; 

- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 2; 

- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за 

переліком згідно з додатком 3; 

1.2   земельний податок: 

- елементи земельного податку згідно з додатком 4; 

- ставки земельного податку згідно з додатком 5; 

- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з 

додатком 6; 

1.3     транспортний податок та його елементи згідно з додатком 7; 



1.4 єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і віднесені до першої та 

другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1, 2 пункту 

293.2 статті 293 Податкового кодексу України, та його елементи згідно з 

додатком 8. 

 

2.   Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

 

3.  Дане рішення підлягає оприлюдненню шляхом опублікування на 

офіційному веб-сайті Літинської селищної ради. 

 

4. Фінансовому відділу Літинської селищної ради (Афанасьєва Л.В.) 

забезпечити подання  до ГУ ДПС у Вінницькій області  (Літинська ДПІ) копії 

даного рішення та інформації щодо ставок та податкових пільг зі сплати 

місцевих податків і зборів в електронному вигляді у порядку та за формою, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (Твердий В.М.). 

 

 

 

Селищний голова       Анатолій 

БИЧОК 

 

 

 
Афанасьєва Л 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1330-2020-%D0%BF#n10

