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ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьме скликання 
(двадцята сесія)

РІШЕННЯ
27 червня 2022 року № 1391/20-2022

Про встановлення транспортного 
податку на території Зарічненської 
селищної територіальної громади

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 10, 12, 267 Податкового 
кодексу України, статтею 64 Бюджетного кодексу України, з метою залучення 
податкових надходжень до місцевого бюджету, за погодженням з постійними 
комісіями Заріченської селищної ради, селищна рада

1. Затвердити Положення про транспортний податок (додається).

2. Встановити з 01 січня 2023 року на території Зарічненської селищної 
територіальної громади транспортний податок.

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший 
можливий спосіб.

4. Рекомендувати Головному управлінню ДГІС у Рівненській області 
здійснювати контроль за повнотою та своєчасністю нарахування податку до 
бюджету Зарічненської селищної територіальної громади.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань бюджету, фінансів та податків, планування соціально- 
економічного розвитку, житлово-комунального господарства, та комунальної 
власності, підприємництва та транспорту (Віктор УЛІТКО), відповідальність 
покласти на Зарічненську Державну податкову інспекцію Головного управління 
державної податкової служби у РщРЩВікій області.

В И Р І Ш И Л А :

Богдан КВАЧУК



К О П ! Я

Додаток
рішення селищної ради 
27.06.2022 № 1391/20-2022

ПОЛОЖЕННЯ
, про транспортний податок

1. Загальні положення
Транспортний податок встановлюється на підставі 24 частини 1 статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 19 частини 1 
статті 64 Бюджетного кодексу України, статтей 10, 12 та статті 267 
Податкового кодексу України.

2. Платники податку
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому 

числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Зарічненської селищної 
територіальної громади згідно з чинним законодавством власні легкові 
автомобілі, що відповідно до розділу 3 цього Положення є об’єктами 
оподаткування.

3. Об'єкт оподаткування
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 
забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, 
соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом 
Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року, виходячи з 
марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному сайті 
розміщується перелік легкових автомобілів, 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, який повинен містити такі дані щодо цих 
автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

4. База оподаткування
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

відповідно до розділу 3 цього Положення.
5. Ставка податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 
25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 
відповідно до розділу 3 цього Положення.



6. Порядок обчислення суми податку
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування здійснюється 

контролюючим органом у порядку, встановленому пунктом 267.6 статті 267 
Податкового кодексу України.

7. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Строк та порядок сплати податку
8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до бюджету ЗарІчненської селищної територіальної громади.
8.2. Транспортний податок сплачується:
- фізичними особами -  протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення;
- юридичними особами -  авансовими внесками щокварталу до ЗО числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 
податковій декларації.

9. Контроль
Контроль за повнотою стягнення та своєчасністю перерахування 

транспортного податку здійснюють контролюючі органи.

Секретар селищної ради Наталія ПРОНЬКІНА


