
 
 УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ІІІ   СЕСІЯ    VIII  СКЛИКАННЯ 

                                                                                                       

РІШЕННЯ № 866 

22.07.2022 м. Хуст 

 
Про зміни до рішення міської ради від 

30.06.2021 р. № 344 «Про встановлення  

місцевих податків та зборів на  

території Хустської міської  

територіальної громади 

  

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», відповідно до ст. 7, 8, 10, 12 розділу I, статей 265-287, 

291-295 розділу XII Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України, та інших законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30 листопада 2021 

року № 1914-IX, Хустська міська рада 

  

      ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до Положення про плату за землю (Додаток 3) на території 

Хустської міської територіальної громади, затвердженого рішенням I сесії  

Хустської міської ради VIII скликання 30.06.2021 р. № 344 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території Хустської міської територіальної 

громади», такі зміни: 

1.1. Пункт 1 викласти в редакції:  

«1. Платники земельного податку. 

1.1.На території Хустської міської територіальної громади  платниками 

земельного податку є: 

1.1.1.власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 

1.1.2. землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування 

земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного 

користування. 

1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (четверта  

група платників) встановлюється главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу 

України та положення про єдиний податок.» 



1.2. Пункт 2 викласти в редакції: 

« 2. Об’єкт оподаткування. 

2.1. Об’єктами оподаткування земельним податком є: 

2.1.1.земельні ділянки, які перебувають у власності; 

2.1.2.земельні частки (паї), які перебувають у власності; 

2.1.3. земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у 

володінні на праві постійного користування.» 

1.3. Пункт 3 викласти в редакції: 

«3. База оподаткування. 

3.1. Базою оподаткування платою за землю  є: 

3.1.1.нормативно грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до статті 289 Податкового кодексу 

України;  

3.1.2.площа земельних ділянок, нормативно грошову оцінку яких не 

проведено. 

База оподаткування по земельних частках (паях) визначається згідно із даними 

земельних ділянок, на які фізичні особи мають право як власники земельних 

часток (паїв), з урахуванням підпунктів 2.1.1 та 2.1.2 статті 2 цього Положення. 

3.2.Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського 

призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком визначено 

статтею 273 Податкового кодексу України.» 

1.4. Пункт 6, підпункт 6.1 та підпункту 6.5  викласти в редакції: 

«6.1.Підставою для нарахування земельного податку є: 

а) дані державного земельного кадастру; 

      б) дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

 в) дані державних актів, якими посвідчено право власності або право 

постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю); 

 г) дані сертифікатів на право на земельні частки (паї); 

 г’) рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельних 

ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв); 

 д) дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право 

власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки 

(паї). 

У разі подання платником податку до контролюючого органу 

правовстановлюючих документів на земельну ділянку, земельну частку (пай), 

відомості про які відсутні у базах даних інформаційних систем центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, нарахування 

податку фізичним особам здійснюється на підставі поданих платником податку 

відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права 

власності на об’єкт оподаткування". 

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа 

наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за 



місцез находженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для 

обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

 

6.5. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться 

контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому 

числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), які 

надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 Податкового 

Кодексу України , до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення 

про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 

58 Податкового кодексу України, разом із детальним розрахунком суми податку, 

який, зокрема, але не виключно, має містити кадастровий номер та площу 

земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку. 

Нарахування фізичним особам сум земельного податку з підстав, визначених 

підпунктами в, г, д пункту 6.1 цієї статті, проводиться контролюючими органами 

виключно у разі надання зазначених даних такими фізичними особами. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на земельну 

частку (пай) від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого 

протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період 

з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право 

власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з 

місяця, в якому він набув право власності. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку або права на земельну 

частку (пай) від одного власника - фізичної особи до іншого протягом 

календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове 

повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід 

права власності. 

Якщо такий перехід відбувся після 1 липня поточного року, контролюючий 

орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-

рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим 

(відкликаним). 

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок або 

право на декілька земельних часток (паїв), щодо яких необхідно провести звірку 

даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до 

контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за 

місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок, у тому числі право на 

яку фізична особа має як власник земельної частки (паю). 

Платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі 

засобами електронного зв’язку (з дотриманням вимог, визначених пунктом 

42.4 статті 42 Податкового кодексу України) звернутися до контролюючого 

органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем 

знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як 

власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо: 

розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що 

перебувають у власності та/або користуванні платника податку; 
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права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням 

положень пунктів 281.4 і 281.5 Податкового кодексу України; 

розміру ставки земельного податку; 

нарахованої суми плати за землю. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, 

підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних 

документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема 

документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни 

розміру ставки плати за землю контролюючий орган, до якого звернувся платник 

плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми 

податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з 

детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-

рішення вважається скасованим (відкликаним).» 

1.5. Пункт 8, підпункт 8.2  викласти в редакції: 

«8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум 

проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки, 

у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), 

щороку до 1 травня.» 

 

2. Внести до Положення про порядок справляння транспортного податку на 

території Хустської міської територіальної громади (Додаток 4), затвердженого 

рішенням I сесії Хустської міської ради VIII скликання 30.06.2021 р. № 344 «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на території Хустської міської 

територіальної громади», такі зміни: 

2.1. Пункт 6, підпункт 6.2  викласти в редакції: 

«6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні 

реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, 

визначеному статтею 42 Податкового кодексу України, до 1 липня року базового 

податкового (звітного) періоду (року). 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та 

відповідні платіжні реквізити, визначені в абзаці першому цього підпункту, що 

надсилаються платнику податку, повинні містити щодо кожного з об’єктів, 

зокрема, але не виключно, інформацію про транспортний засіб: марка, модель, 

об’єм циліндрів двигуна (куб. см), рік випуску та розмір ставки податку.» 

 

3. Внести до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки (Додаток 2), затвердженого рішенням I сеії  міської ради VIII 

скликання 30.06.2021 р. № 344 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 

території Хустської міської територіальної громади», такі зміни: 

3.1. Пункт 7, підпункт 7.2  викласти в редакції: 

 

«7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатку 2, разом з 
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детальним розрахунком суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, 

зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику 

податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 Податкового 

кодексу України, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) 

періодом (роком). 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та 

відповідні платіжні реквізити, визначені в абзаці першому цього підпункту, що 

надсилаються платнику податку, повинні містити щодо кожного з об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості, зокрема, але не виключно, інформацію 

про адресу місцезнаходження об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, 

його площу, ставки та надані фізичним особам пільги зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 

нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з 

місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

 

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку 

в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за 

місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про 

надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату 

податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-

рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють 

контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.» 

 

5. Оприлюднити  дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради в мережі 

Інтернет. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, 

фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та 

торгівлі. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 
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