
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

                                                                  РІШЕННЯ                                          ПРОЄКТ 

                                               
№  ____-11- VІІІ       «___ » липня 2021 року 

Про встановлення ставок із сплати  

транспортного податку  

 

З метою наповнення бюджету Гостомельської селищної територіальної громади, 

відповідно до статті 267 розділу ХІІ «Податок на майно» Податкового кодексу України та 

пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Гостомельська селищна рада  

  

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Встановити ставку транспортного податку на території Гостомельської селищної 

територіальної громади, згідно з Додатком. 

 2. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.   

 3. Визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2022 року: 

- рішення Гостомельської селищної ради №67-04-VІI від 21.01.2016р. „Про встановлення 

ставки транспортного податку в селищі Гостомель”;  

- рішення Гостомельської селищної ради №318-18-VІI від 16.02.2017р. „Про внесення змін до 

рішення Гостомельської селищної ради №67-04-VІІ від 21.01.2016року „Про встановлення 

ставки транспортного податку в селищі Гостомель”;  

- рішення Гостомельської селищної ради №874-52-VІI від 23.05.2019р. „Про внесення змін до 

рішення Гостомельської селищної ради №67-04-VІІ від 21.01.2016року „Про встановлення 

ставки транспортного податку в селищі Гостомель”. 

 4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті 

Гостомельської селищної ради. 

5. Дане рішення направити до ГУ ДПС у Київській області для здійснення контролю 

за сплатою податку. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань планування бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного та культурного 

розвитку громади. 

 

 

 Селищний голова       Юрій ПРИЛИПКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           ПРОЄКТ                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                     Додаток  

                                                                                             до рішення Гостомельської селищної ради 

                                                                                                  № _____ -11- VІІІ від  ___ липня  2021р. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 
Код області 

 

Код району Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

10 10539000000 3210945900 Селище Гостомель у складі Гостомельської 

селищної територіальної громади у Бучанському 

районі у Київській області, адміністративний центр 

територіальної громади 

10 10539000000 3221087001 Село Озера у складі Гостомельської селищної 

територіальної громади у Бучанському районі у 

Київській області 

10 10539000000 3222482401 Село Горенка у складі Гостомельської селищної 

територіальної громади у Бучанському районі у 

Київській області 

10 10539000000 3222482402 Село Мощун у складі Гостомельської селищної 

територіальної громади у Бучанському районі у 

Київській області 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про транспортний податок 

 
1. Загальні положення 

1.1. Транспортний податок – це місцевий податок, який належить до податку на майно, що 

зараховується до бюджету Гостомельської селищної територіальної громади. Положення 

розроблене відповідно до Податкового кодексу України (розділ «Податок на майно»). 

 

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 підпункту 3.1 пункту 3 даного Положення є об’єктами 

оподаткування.  

 

3. Об’єкт та база 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 виписку, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, 

типу коробки переключення передач пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його 

офіційному веб-сайті.   

3.2.  Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до 

підпункту 3.1 пункту 3 даного Положення. 

 

4. Ставки податку 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень 

за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 

пункту 3 даного Положення. 



 

5. Податковий період 

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

         

6. Порядок обчислення та сплати податку 

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється 

ГУ ДПС у Київській області. 

6.2. Порядок нарахування і сплати транспортного податку визначається ст. 267 Податкового 

кодексу України. 

 

7. Порядок сплати податку 

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до 

бюджету Гостомельської селищної територіальної громади згідно з положеннями 

Бюджетного кодексу України. 

 

8. Строки сплати податку 

8.1. Транспортний податок сплачується: 

a) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-

рішення; 

b) юридичними особами-авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за 

звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

 

9. Контроль 

9.1. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку 

здійснює ГУ ДПС у Київській області. 

 

 

 

 

 

Секретар ради                   Анатолій ДРАПЕЙ 

 


