
 

УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної депутатської комісії з питань інвестиційної 
політики, підприємництва та торгівлі 

 

08 квітня 2021 р.                                                                                 м. Пологи 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

Василь РОМАНЦОВ, Сергій ЧОКНАДІЙ – головує на засіданні комісії. 
ЗАПРОШЕНІ:  
Юрій КОНОВАЛЕНКО  – міський голова; 

Юрій ВЄТРОВ – перший заступник міського голови; 
Наталія КОШЕЛЬ  – секретар ради; 

начальники та спеціалісти відділів міської ради;  
старости; 
депутати Пологівської міської ради; 
представники малого, середнього та великого бізнесу Пологівської ОТГ; 

представники ЗМІ.  
 

1. СЛУХАЛИ: 
Про встановлення місцевих податків та зборів на території Пологівської ОТГ на 
2022 рік. 

Доповідає: Анна ВОЛКОВИНСЬКА – начальник відділу економічного 
розвитку Пологівської міської ради, яка ознайомила присутніх з проєктами 

рішень, якими будуть встановлені ставки та пільги із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, ставок 
орендної плати на території ОТГ, єдиного податку, транспортного податку 
та туристичного збору з 2022 року (інформація додається). 
ВИСТУПИЛИ: 
1) Геннадій СУХОДОЛЯ, підприємець, звернувся до представників місцевої 
влади не допустити зростання податків на наступний рік у зв’язку з складною 
ситуацією в країні з Covid-19 та неможливістю малому бізнесу здійснювати 
повноцінно свою діяльність. 
2) Юрій ВЄТРОВ – перший заступник міського голови, розповів, що сільські 
ради, які приєдналися до громади після виборів 25 жовтня 2020 року, мали свої 
ставки місцевих податків, тому провівши детальний аналіз сформували проєкти 
рішень, де ставки будуть єдині для всієї громади. 

3) Вадим СЛІСАРЕНКО, підприємець, пропонує ставки податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб за 1 кв. метр зменшити 
з 0,2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати до 0,1, як було до 2020 

року. 



4) Юрій КОНОВАЛЕНКО розповів присутнім про те, що Запорізька область 
включена до «червоної» зони і на багато обмежень у зв’язку з цим місцева 
влада вплинути не може, в тому числі і відстрочити заборону діяльності ринку з 
00.00 09.04.2021. Єдине що було вирішено на місцевому рівні, це те, що робота 
громадського транспорту не буде обмежена, з понеділка діти 1-4 класів 
повертаються до навчання в школі, дошкільні заклади теж працюють в 
звичайному режимі. Також на період карантину ті ФОПи, які змушені не 
працювати в зв’язку з обмеженнями, звільнено від орендної плати за 
комунальне майно (за поданими заявами). Голова громади наголосив, що 
ставки місцевих податків встановлюються рішенням сесії, як депутати 
вирішать, так і буде. Також Юрій КОНОВАЛЕНКО зробив порівняльний аналіз 
ставок місцевих податків та зборів з Василівською ОТГ, Оріхівською ОТГ та 
Гуляйпольською ОТГ, наголошуючи що ставки податку на нерухоме майно в 
сусідніх ОТГ вище. 
5) Лариса СТАСОВА, заступник голови профспілки підприємців Пологівського 
району, про те, що підприємці прохали залишити ставки податків на рівні 
минулого року. Лариса Григорівна занепокоєна, що буде завтра, але 
сподівається на краще і що в 2022 році буде можливість працювати 
підприємцям в нормальному режимі, поповнюючи місцевий бюджет своїми 
податками. 
6) Віктор КОРОЛЬОВ, про те, що в міської ради є можливість допомогти 
підприємцям, а саме зменшити єдиний податок для другої групи платників 
єдиного податку у розмірі хоча б 15-18% розміру мінімальної заробітної плати. 
Також КОРОЛЬОВ звернувся до присутніх представників влади про прийняття 

в міській раді Програми підтримки підприємців Пологівської МТГ. 
7) Олександр КАТРИЧ, підприємець, сказав, що він пенсіонер і коли з 
09.04.2021 введуть обмежувальні карантинні заходи, в тому числі на торгівлю 
непродовольчими товарами, такі підприємці, як він, не зможуть заплатити 
єдиний податок за поточний місяць, бо за декілька днів квітня, в які проводили 
свою діяльність, не встигли навіть заробити на сплату податків. 
8) Світлана ПИЛИПЕНКО, підприємець, від імені ФОПів попросила місцеву 
владу допомогти матеріально, щоб сплатити в квітні єдиний податок. 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію Анни ВОЛКОВИНСЬКОЇ взяти до уваги. 
2. Рекомендувати сесії міської ради при прийнятті місцевих податків та 
зборів на території Пологівської МТГ зменшити ставки податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки для нежитлових будівель, в тому числі 
для торговельних будівель, для фізичних осіб за 1 кв. метр з 0,2 відсотків 
розміру мінімальної заробітної плати до 0,1. 

3. Розглянути можливість знизити ставку єдиного податку для ІІ групи з 20 

відсотків до 15-18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 
4. Розглянути на черговій сесії міської ради питання затвердження Програми 

підтримки підприємців Пологівської МТГ на період карантинних обмежень. 

 

Голова комісії                                                                  Сергій ЧОКНАДІЙ 

 


