
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 

VІІ СКЛИКАННЯ 

І – пленарне засідання  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 305/17-І/2017                                                                

Від 15 лютого 2017 року                                                                  м. Заставна    
 

Про затвердження Положення та 

встановлення ставок транспортного 

податку на території Заставнівської 

міської ради в новій редакції на 2017 рік 

 

       Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 

році» від 20.12.2016р. №1791-VІІІ, керуючись ст. 26 Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Положення про транспортний податок на території 

Заставнівської міської ради  в новій редакції (додається). 

2.Встановити на території Заставнівської міської ради ставку 

транспортного податку у розмірі 25 000 гривень за один легковий автомобіль, 

з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та 

середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної 

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

року. 

3. Опублікувати дане рішення. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії Заставнівської 

міської ради від 24 червня 2016 року №184/9-2016. 

5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року. 

6.Надати копію даного рішення до Заставнівського відділення 

Кіцманської ОДПІ з метою контролю щодо повноти та своєчасної сплати 

податку. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики (Хоньків Я.І.). 

 



Затверджено рішенням сесії 

міської ради VII скликання  

І – пленарне засідання  

№ 305/17-І/2017                                                                  

від 15 лютого  2017 року 
                                                                                                  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про транспортний податок на території Заставнівської міської ради 

 

Розділ 1. Загальні положення 

1.1. Положення про транспортний податок (далі – Положення) розроблено на 

підставі Податкового кодексу України, Закону України "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" від 

20.12.2016р. №1791-VІІІ. 

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 

особами на території Заставнівської міської ради. 

Розділ 2. Платники податку 

2.1 Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому 

числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.3.1 розділу 3 

даного Положення є об’єктами оподаткування. 

Розділ 3. Об´єкт оподаткування 

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 

минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, 

затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року 

випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки 

переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на 

його офіційному веб-сайті. 

3.2. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного 

року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, 

наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти 

років. 

Розділ 4. База оподаткування 

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до п 3.1  розділу 3 цього  Положення. 

Розділ 5. Ставка оподаткування 

5.1 Ставка податку встановлюється рішенням Заставнівської міської ради з 

розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий 

автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.3.1  розділу 3 цього 

Положення. 

 



Розділ 6. Податковий період 

 6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.     

 

Розділ 7. Порядок обчислення та сплати податку 

7.1. Порядок обчислення та строки сплати податку визначенні статтею 267.6. 

Податкового Кодексу України 

Розділ 8. Порядок та строки сплати податку 

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до  бюджету міста Заставна згідно з положеннями Бюджетного 

кодексу України. 

8.2. Строки сплати податку 

Транспортний податок сплачується: 

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 

                             

Розділ 10. Відповідальність 

Платники транспортного  податку  несуть відповідальність за 

порушення податкового законодавства згідно з вимогами Податкового 

кодексу. 

 

 

      Міський голова                                                                В. Радиш 

 


