
 

ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

РІШЕННЯ  

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 
29 червня 2021 року                                                   №601 

 

Про встановлення ставок та пільг 

місцевих податків і зборів на 

території Хорольської 

територіальної громади 

                                            

Відповідно до п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.10, 12 розділу I, розділів ХII, ХIV Податкового 

кодексу України, 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Встановити на території Хорольської міської ради ставки та пільги 

місцевих податків  та зборів 

1.1. Податок на майно: 

1.1.1. Земельний податок (Додаток №1, 2). 

1.1.2. Податок на майно (нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 

(Додаток №3-4). 

1.1.3. Туристичний збір (ставка) встановлюється за кожну добу  

тимчасового  розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених  у 

розмірі 0,2 відсотка для внутрішнього туризму та 2 відсотка для в’їздного 

туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 1 

січня звітного (податкового року), для однієї особи за одну добу тимчасового 

розміщення.  

1.1.4. Транспортний податок з розрахунку на календарний рік у розмірі 

25000 гривень за кожний об’єкт оподаткування (легковий автомобіль), з року 

випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова 

вартість якого становить 375 розмірів мінімальної заробітної плати 

встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. 

1.1.5. Єдиний податок (Додаток №5). 

 

2. Затвердити такі, що додаються до рішення: 

2.1. Положення про податок на майно (земельний податок) (Додаток №6). 

2.2. Положення про податок на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки (Додаток №7). 

2.3. Положення про туристичний збір (Додаток №8). 

 



 

 

 

2.4. Положення про податок на майно (транспортний податок) (Додаток 

№9). 

2.5. Положення про механізм справляння єдиного податку (Додаток 

№10). 

 

3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Хорольської міської 

ради http://horol.com.ua/. 

 

4. Дане рішення набирає чинності 01 січня 2022 року. 

 

5. Вважати таким, що втратили чинність рішення сімдесят дев’ятої сесії 

сьомого скликання Хорольської міської ради « Про встановлення ставок та 

пільг місцевих податків і зборів по м.Хорол від 01.07.2020 року №1710; 

рішення сорок другої сесії Андріївської сільської ради від 05.06.2020 року «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік», 

рішення сорок третьої сесії Андріївської сільської ради від 18.08.2020 року 

«Про внесення змін в рішення 42 сесії сьомого скликання від 05.06.2020 року  

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Андріївської сільської ради на 2021 

рік», рішення сорок другої сесії Андріївської сільської ради від 05.06.2020 року 

«Про встановлення туристичного збору на 2021 рік», рішення сорок другої сесії 

Андріївської сільської ради від 05.06.2020 року «Про встановлення ставки 

транспортного податку на 2021 рік» рішення сорок другої сесії Андріївської 

сільської ради від 05.06.2020 року «Про затвердження Положення про єдиний 

податок на території Андріївської сільської ради», рішення сорок другої сесії 

Вишневої сільської ради №567-42/2020 від 09.07.2020 року « Про встановлення 

місцевих податків і зборів на 2021 рік», рішення сорок дев’ятої сесії 

Вишняківської сільської ради  №2-29 від 14 травня 2020 року «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік», рішення  сімдесят шостої 

сесії Клепачівської сільської ради№1399 від 25.06.2020 року «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на 2021 рік», рішення сорокової сесії Мусіївської 

сільської ради від 15.06.2020 року  « Про встановлення місцевих податків та 

зборів на території Мусіївської сільської ради на 2021 рік», рішення шістдесят 

шостої сесії Покровськобагачанської сільської ради №1390 від 26.06.2020 року 

«Про встановлення місцевих податків і зборів», рішення сорок другої сесії 

Петракіївської сільської ради №21-42/2020 від 01.06.2020 року «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік», рішення п’ятдесят 

дев’ятої сесії Новоаврамівської сільської ради №1178 від 01.07.2020 року «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік», рішення шістдесят 

третьої сесії Староаврамівської  сільської ради від 04.06.2020 року «Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік», 

рішення шістдесят третьої сесії Староаврамівської сільської ради від 04.06.2020 

року «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Староаврамівської сільської ради», рішення сорок другої сесії Трубайцівської 

http://horol.com.ua/


сільської ради №687-ХLII від 05.06.2020 року «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки на 

2021 рік», рішення сорок другої сесії Трубайцівської сільської ради №693-ХLII 

від 05.06.2020 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2021 рік», рішення п’ятдесят першої сесії Хильківської сільської 

ради від 10.07.2020 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 

рік», рішення тридцять шостої сесії Штомпелівської сільської ради від 

05.06.2020 року «Про встановлення місцевих податків та збрів на території 

Штомпелівської сільської ради на 2021 рік», рішення п’ятдесят третьої сесії 

Ялосовецької сільської ради від 09.06.2020 року «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік», «Про встановлення ставок та 

пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

2021 рік», «Про встановлення ставок транспортного податку та єдиного 

податку для суб’єктів малого підприємництва-фізичних осіб на 2021 рік», «Про 

встановлення туристичного збору на 2021 рік». 

  

6. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань 

економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та 

підприємництва. 

 

 

 

Міський голова                                                                          С.М. Волошин 
 


