
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.06.2021 № 9-5/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про встановлення транспортного 

податку на території Золотоніської  

міської територіальної громади  

 
 

Відповідно до статей 10, 12 розділу І, розділів XII, XIV Податкового 

кодексу України зі змінами та доповненнями, з метою забезпечення 

надходжень до бюджету Золотоніської міської територіальної громади, 

керуючись п. 24, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 
 

1. Встановити транспортний податок на території Золотоніської міської 

територіальної громади згідно з додатком, який є невід’ємною частиною даного 

рішення. 

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022. 

3. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

опублікувати дане рішення на офіційному сайті міської ради (www.zolo.gov.ua) 

не пізніше, ніж у десятиденний строк з дня його прийняття. 

4. Координацію роботи з виконання рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., контроль за виконанням покласти на постійну 

комісію міської ради з питань фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності (Остроглазова В.В.). 

 

Міський голова       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Коваленко23762 

http://www.zolo.gov.ua/
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 22.06.2021 № 9-5/VIII 

 

Транспортний податок 

  

Справляння транспортного податку на території Золотоніської міської 

територіальної громади проводиться відповідно до Податкового кодексу 

України (із змінами та доповненнями). 

Адміністративно-територіальні одиниці, на які поширюється дія рішення 

ради: Золотоніська міська територіальна громада 
Код 

області 

Код району Код КОАТУУ Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

23  7110400000 м. Золотоноша 

23 7121500000 7121583101 с. Деньги 

23 7121500000 7121583102 с. Хвильово-Сорочин 

23 7121500000 7121586601 с. Кропивна 

23 7121500000 7121586602 с. Маліївка 

23 7121500000 7121586603 с. Щербинівка 

23 7121500000 7121586201 с. Коробівка 

23 7121500000 7121586202 с. Кедина Гора 

23 7121500000 7121586203 с. Комарівка 

23 7121500000 7121586204 с. Снігурівка 

23 7121500000 7121589401 с. Благодатне 

23 7121500000 7121587001 с. Крупське 

 

1. Платники податку 

 Платники податку визначаються пунктом 267.1 статті 267 Податкового 

кодексу України.  

 

 2. Об’єкт оподаткування 

 Об’єкт оподаткування визначається відповідно до  пункту 267.2 статті 

267 Податкового кодексу України. 

 

 3. База оподаткування 

 База оподаткування визначається пунктом 267.3 статті 267 Податкового 

кодексу України. 

 

 4. Ставка податку 

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 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 

Податкового кодексу України.  

  

 5. Порядок обчислення податку 
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 Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 267.6 

статті 267 Податкового кодексу України. 

 

 6. Податковий період 

 Податковий  період встановлюється відповідно до пункту 267.5 статті 267 

Податкового кодексу України і дорівнює одному календарному року. 

 

 7.Строк та порядок сплати податку 

 Порядок сплати податку визначається відповідно до пункту 267.7 статті 

267 Податкового кодексу України. 

Строк сплати податку визначається відповідно до пункту 267.8 статті 267 

Податкового кодексу України. 

  

 

 

Секретар міської ради                                                                   Наталія СЬОМАК     


