УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

============================================================
ПРОТОКОЛ
27.01.2015 року

39 сесія 6 скликання

Всього депутатів

30

Присутніх на сесії

23 депутати

Голова ради

С. Яременко

Секретар

Н. Чигрин
ПОРЯДОК

ДЕННИЙ

1. Про міський бюджет на 2015 рік.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово-господарського відділу
міської ради.
2. Про фінансові зобов’язання за 2014 рік.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово-господарського відділу
міської ради.
3. Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної
ділянки.
Інформує Швець В.А. – перший заступник міського голови.
4. Про встановлення ставок єдиного податку.
Інформує Швець В.А. – перший заступник міського голови.
5. Про встановлення транспортного податку.
Інформує Швець В.А. – перший заступник міського голови.
6. Про встановлення ставок акцизного податку в частині реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Інформує Швець В.А. – перший заступник міського голови.
7. Про скасування збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності.
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Інформує Швець В.А. – перший заступник міського голови.
8.Про встановлення ставок земельного податку на території Іллінецької міської
територіальної громади.
Інформує Новіков А.М. – землевпорядник міської ради.
Сесію відкрив міський голова Яременко Сергій Арсентійович та зазначив, що
на сесії присутні 23 депутати міської ради від загального складу депутатського
корпусу ( 30 депутатів).
Прозвучав Гімн України.
Міський голова Яременко С.А. ознайомив присутніх з порядком денним 39
сесії 6 скликання.
Міський голова запропонував додатково внести до порядку денного слідуючі
питання:
1.Про фінансові зобов’язання за 2014 рік.
2.Про встановлення транспортного податку.
3.Про встановлення ставок акцизного податку в частині реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
4.Про скасування збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності.
Міський депутат Чеботарьов О.М. вніс пропозицію внести зміни до регламенту
міської ради 6 скликання.
Міський голова Яременко С.А. запропонував дане питання заслухати на
слідуючій сесії.
Міський депутат Шапочук О.І. запропонував внести додатково до порядку
денного питання допомоги армії, потрібно придбати машину швидкої допомоги,
тому що благодійних коштів вкрай не вистачає, а автомобіль дуже потрібний.
Міський голова запитав про те, чи в когось будуть ще пропозиції, доповнення
чи зауваження щодо порядку денного сесії.
Міський голова оголосив голосування за запропонований порядок денний 39
сесії 6 скликання з додатково внесеними питаннями.
«За» запропонований порядок денний 39 сесії 6 скликання з врахуванням
доповнення проголосувало 23 присутні депутати та міський голова (всього 24
чол.). «Проти», «Утримались»- немає.
Міський голова Яременко С.А. сказав про те, що приступаємо до розгляду
питань порядку денного.
1.СЛУХАЛИ: Про міський бюджет на 2015 рік.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово-господарського відділу
міської ради (інформація додається).
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Попівська О.М. наголосила на тому, щоб виділити кошти на підтримку воїнів
АТО, то сьогодні потрібно назвати та затвердити програму, закласти відповідну
суму.
ВИСТУПИЛИ: Швець В.А. запропонував назву «Програма підтримки воїнів
АТО та правоохоронних органів».
Міський голова Яременко С.А. запропонував суму 100 000 гривень.
Попівська О.М. сказала, що ці кошти підуть за рахунок капітальних видатків,
але протягом року ми зможемо вносити зміни, якщо буде потрібно.
Міський депутат Уманська Н.А. запитала: «Як буде виплачуватись заробітна
плата освітянам?»
Міський голова Яременко С.А. надав відповідь: «Приміщення ДНЗ залишились
в комунальній власності міської ради, а фінансування освіти і культури забрали
до районного бюджету. На заробітну плату освітян районний бюджет дає
субвенцію міському, а міська рада не має права використати кошти з бюджету на
заробітну плату освітян.»
Уманська Н.А. запитала: «Раніше з садочків з запитаннями йшли в міську раду,
а зараз куди звертатись?»
Попівська О.М. відповіла: «До завідуючої дошкільним навчальним закладом.»
Яременко С.А. сказав, що він задавав запитання про те, що раніше на освіту
витрачали більше дев’яти мільйонів, а зараз дають тільки неповних сім
мільйонів, чим прикрити дірку? Але сказали, що в лютому місяці будуть зміни
до бюджету і можливо щось зміниться. На освіту такий малий бюджет тому, що
включили роялті, а так була б субвенція більша. Фінансове управління РДА з
даного питання зверталось письмово до вищестоящого керівництва
безрезультатно. Народний Депутат України Заболотний Г.М. з ініціативною
групою підготували звернення щоб змінити дану цифру з резервного фонду
бюджету.
Міський депутат Ящук В.О. запитав: «Чому дають тільки неповних сім
мільйонів субвенції, якщо потреба дев’ять мільйонів, потрібно знати чиї це
прорахунки, чи це так прорахувала міська рада? »
Міський голова відповів: «Окремо робили розрахунки по потребах в Іллінецькій
міській раді та окремо завідуючі в садочках.»
Попівська О.М. сказала: «Нарахування робили виходячи з надходжень,
створено резервний фонд і захищені статті будуть профінансовані, а це
заробітна плата та енергоносії.»
Міський голова уточнив, що садочки передали до районного бюджету на один
рік, а в 2016 році після об’єднання громад до місцевих бюджетів повернуть
ПДФО в розмірі 60 % і тоді зможемо утримувати садочки в повній мірі.
Міський депутат Заболотний В.В. запитав: «Чи можемо включити програму
допомоги простим бідним людям, які сьогодні отримують 940 гривень, і більшу
частину платять за комунальні послуги?»
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Яременко С.А. сказав, що держава не надавала нам прав в соціальній політиці,
це все державні гарантії, у нас є матеріальна допомога на лікування.
Ящук В.О. запитав: «Скільки використано коштів на ДНЗ в 2014 році?»
Попівська О.М. відповіла: «В 2014 році на дошкільні навчальні заклади
витрачено 8 738 674 грн., розрахункова цифра становить 9 100 000 грн., а
субвенція на 2015 рік складає 6 900 000 грн.»
Ящук В.О. запитав: «Хто буде дофінансовувати різницю якої не вистачає?»
Попівська О.М роз’яснила: «Мова йшла про те, що будуть зміни до бюджету і
на захищені статті додадуть додатково кошти з резервного фонду.»
Попівська О.М. сказала: «Бюджет на 2015 рік потрібно затвердити, хоч він і є
недолугий, але потрібно працювати.»
Міський голова Яременко С.А. наголосив, що без затвердження бюджету не
можна навіть розрахуватись з боргами та оголосив голосування за проект
рішення «Про міський бюджет на 2015 рік».
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 23 чол. та
міський голова, всього 24 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про міський бюджет на 2015 рік» (додається).
2.СЛУХАЛИ: Про фінансові зобов’язання за 2014 рік.
Інформує Попівська О.М. – начальник фінансово-господарського відділу
міської ради (інформація додається).
Міський голова оголосив голосування.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 23 чол. та
міський голова, всього 24 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про фінансові зобов’язання за 2014 рік» (додається).
3.СЛУХАЛИ: Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки.
Швець В.А. – перший заступник міського голови зачитав проект рішення
з даного питання, сказав, що потрібно затвердити ставки податку, постійна
комісія розглядала, були письмові та усні звернення від фізичних та юридичних
осіб з пропозиціями. Пільги із сплати податку: для об’єкта/об’єктів житлової
нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи
− платника податку, зменшується: а) для квартири/квартир незалежно від їх
кількості − на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх
кількості − на 120 кв. метрів; в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості,
в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника
податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх
часток), − на 180 кв. метрів, які рекомендує постійна комісія. Можна встановити
і інші норми пільг, але чим тоді будемо наповнювати бюджет.
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ВИСТУПИЛИ: Міський депутат Заболотний В.В. запропонував: «Потрібно
пільгувати в межах 3-х кімнатної квартири – 64 кв.м.»
Швець В.А. сказав: «Бюджетна комісія рекомендує встановити ставку податку
для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та
юридичних осіб в розмірі 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази
оподаткування, пропонує звільнити від сплати за об’єкти житлової нерухомості
інвалідів І та ІІ групи, релігійні громади.
Міський депутат Чеботарьов О.М. запитав про те, чи ми можемо не звільняти
релігійні громади?
По нежитлових приміщеннях, до яких відносяться будівлі готельні, офісні,
торгівельні, гаражі, будівлі промислові та склади, будівлі для публічних
виступів, господарські (присадибні) будівлі, інші будівлі. Пропозиція постійної
комісії ставка податку по господарських будівлях – 0,1 %, звільнити від сплати
пенсіонерів, розмір пенсії яких становить до трьох мінімальних заробітних плат,
інвалідів І та ІІ групи, релігійні громади. Ставка податку по гаражах теж 0,1%,
всі інші нежитлові будівлі – 0,5%. »
Міський депутат Заболотний В.В. вніс пропозицію: «включити до надання
пільг ще інвалідів ІІІ групи.»
Міський депутат Романова Л.Г. сказала про те, що це дуже велика група.
Міський голова Яременко С.А. зазначив, що всі хочуть щоб у місті було чисто,
підметено, щоб горіло світло, а за податки не хочемо голосувати.
Міський депутат Шапочук О.І. запропонував зачитати по кожному пункту
окремо пропозиції і проголосувати за кожну пропозицію окремо.
Швець В.А. зачитує пропозиції: «1. по житлу – по пропозиції комісії звільнити
для квартири/квартир незалежно від їх кількості − на 60 кв. метрів; б) для
житлового
будинку/будинків
незалежно
від
їх
кількості − на 120 кв. метрів, пропозиція Заболотного В.В. – 64 кв. метра для
квартир. Є пропозиція звільнити інвалідів І та ІІ групи, а є І,ІІ та ІІІ групи, є
пропозиція - звільнити релігійні громади, а є - не звільняти.
Оголошено голосування за те, щоб звільнити по житлу – для квартири/квартир
незалежно від їх кількості − на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку/будинків
незалежно від їх кількості − на 120 кв. метрів, звільнити інвалідів І та ІІ групи і
релігійні громади. «За» внесену пропозицію проголосували – 18 депутатів,
«Проти» - 1, «Утримались» - немає, «Не голосували» - 4, рішення прийнято.
2. По ставках податку на житлові будівлі: пропозиція міського депутата Ящука
В.О. – 0,05%, по проекту рішення – 1%, пропозиція міського депутата Кордон
О.П. – 0,5%, і є ще пропозиція – 0,1%.
Оголошено голосування:
- 0,05% - «За» проголосували – 13 депутатів, не прийнято,
- 0,5% - «За» проголосували – 5 депутатів, не прийнято,
- 0,1% - «За» проголосували - 16 депутатів, рішення прийнято.
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3. По нежитлових приміщеннях: Міський депутат Ящук В.О. запропонував
зробити на все – 0,05%. Міський голова сказав, що не можна так робити тому, що
у всіх різні доходи. По господарських будівлях і спорудах та гаражах є такі
пропозиції: Ящук В.О. – 0,05%. Оголошено голосування. «За» внесену
пропозицію проголосували всі присутні депутати – 23, рішення прийнято. По
будівлях готельних, офісних, торгівельних, промислових та складах пропозиція
Ящука В.О. – 0,1% та Кришталя М.І. – 0,2 %. Оголошено голосування.
- 0,2% - «За» проголосували 19 присутніх депутатів, рішення прийнято.
Чигрин Н.А. запропонувала для будівель для публічних виступів ставку
податку залишити в розмірі 1%. Оголошено голосування. «За» проголосували
всі присутні депутати – 23. Рішення прийнято.»
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від
земельної ділянки» (додається).
4.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок єдиного податку.
Швець В.А. – перший заступник міського голови сказав: «Ставки єдиного
податку останній раз встановлювали в 2011 році, на засіданні постійної комісії
рекомендували залишити розмір ставок для першої та другої групи платників в
тому ж розмірі. А відносно таксистів – зменшити ставку з 20% на 10 %, щоб вони
зареєструвались та працювали офіційно і сплачували податок.»
ВИСТУПИЛИ: Міський депутат Чеботарьов О.М. запитав: «Чому ми маємо їм
зменшувати ставку?»
Міський голова Яременко С.А. розповів, що зустрічались з таксистами,
обговорювали ситуацію і вони сказали, що якщо ми зменшимо їм ставку
податку, то вони зареєструються підприємцями і будуть платити.
Швець В.А. сказав, що потім подивимось і можливо зможемо підняти ставку.
Міський депутат Шапочук О.І. вніс пропозицію проголосувати за ставки
єдиного податку крім таксистів.
Швець В.А. ще розповів, що звернулись люди в міську раду, які роблять масаж
щоб зменшили ставку податку з 20% на 5%, хочуть зареєструватись і надавати
такі послуги, а при ставці 20% нереально буде щось заробити для себе.
Міський голова оголосив голосування:
1. за ставки єдиного податку згідно проекту рішення крім таксистів та масажу
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 23 чол. та
міський голова, всього 24 чол.
2. за ставку єдиного податку в розмірі 5% по наданню послуг масажу «За»
внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 23 чол. та міський
голова, всього 24 чол.
3. за ставку єдиного податку в розмірі 10% за надання послуг таксі «За»
внесену пропозицію проголосували 22 присутніх депутати, «Проти» – 1,
«Утримались» - немає.
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ВИРІШИЛИ:

Рішення
«Про встановлення ставок єдиного податку» (додається).

5.СЛУХАЛИ: Про встановлення транспортного податку.
Перший заступник міського голови Швець В.А. повідомив про те, що на
засіданні постійних комісій вирішили не виносити дане питання на сесію, щоб не
дублювати Податковий кодекс України, але все ж таки потрібно прийняти дане
рішення та розповів, що 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 є об’єктами
оподаткування, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів
двигуна понад 3000 куб. см.
Міський голова оголосив голосування.
«За» проект рішення проголосували всі присутні депутати – 23 чол. та міський
голова, всього 24 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про встановлення транспортного податку» (додається).
6.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок акцизного податку в частині реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
Перший заступник міського голови зачитав проект рішення з даного
питання.
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні даного питання взяли участь міські депутати
Романова Л.Г. та Заболотний В.В.
Міський голова оголосив голосування.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 23 чол. та
міський голова, всього 24 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про встановлення ставок акцизного податку в частині реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів» (додається).
7.СЛУХАЛИ: Про скасування збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності.
Швець В.А. – перший заступник міського голови розповів про те, що потрібно
скасувати на території Іллінецької міської ради збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності – мова йде про патент.
Міський голова оголосив голосування.
«За» даний проект рішення проголосували всі присутні депутати – 23 чол. та
міський голова, всього 24 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про скасування збору за провадження деяких видів
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підприємницької діяльності» (додається).
8.СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок земельного податку на території
Іллінецької міської територіальної громади.
Землевпорядник міської ради Новіков А.М. зачитав проект рішення з даного
питання, сказав, що розрахунки проводились згідно нормативно-грошової оцінки
землі.
ВИСТУПИЛИ: Міський голова запитав про те, чи є пропозиції та запитання
відносно ставок земельного податку. Оголосив голосування.
«За» внесену пропозицію проголосували всі присутні депутати – 23 чол. та
міський голова, всього 24 чол.
ВИРІШИЛИ: Рішення
«Про встановлення ставок земельного податку на території
Іллінецької міської територіальної громади» (додається).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С. ЯРЕМЕНКО
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