
                                                                                                                      ПРОЕКТ 

 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

_______.2020                                   Михайлівка№_____/VІІ 
 

 

Про встановлення єдиного податку, збору за 

місця для паркування транспортних засобів, 

туристичного збору  на 2021 рік 

Коди  згідно з КОАТУУ  

7100000000  7121800000  7121884000      7121884001           село Михайлівка 

                           7121884002        селище Лісове 

                           7121885601        село Ребедайлівка 

                                                                       7121886001          село Ревівка 

                                                                       7121886003        cело Пляківка 

Керуючись статтями 10, 12, 126, 291  Податкового кодексу України та пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Встановити на території Михайлівської об’єднаної територіальної громади з  

1 січня 2021 року:  

1.1 єдиний податок згідно з додатком 1; 

1.2 туристичний збір згідно з додатком 2; 

1.3 збір за місця для паркування транспортних засобів згідно з додатком 3. 

2. Кошти, отримані від місцевих податків і зборів, підлягають зарахуванню до 

бюджету Михайлівської об’єднаної територіальної громади. 

3. Оприлюднити рішення в районній газеті «Вісник рідного краю» та на офіційному 

веб - сайті Михайлівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня  2021 року. 

5. Рішення  від 27.06.2019 №20-4/VII «Про встановлення ставок на єдиний податок,  

транспортний податок,  збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний 

збір  на 2020 рік», розмір ставок яких, згідно чинного законодавства встановлюється 

органами місцевого самоврядування визнати таким, що втратило чинність з 1 січня  2021 

року. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунальним 

майном. 
Сільський голова                                                                  В. Максименко 

 

 

 



Додаток   1 

                                                                                             до рішення сільської ради  

       _________.2020  № ______/VІІ 

 

Єдиний податок 

1. Платниками єдиного податку першої та другої групи є суб'єкти 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності, визначені підпунктами 1 та 2 пункту  291.4 статті 291 

Податкового кодексу України.  

2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку 

першої – другої груп вказаний в  статті 292 Податкового кодексу України.  

3. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року (далі – прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані 

ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата).  

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою:  

1) для першої групи платників єдиного податку – у розмірі 10 відсотків 

розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня 2021 року;  

2) для другої групи платників єдиного податку – у розмірі 15 відсотків 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2021 

року. 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 

року.  

         Населені пункти Михайлівської об’єднаної територіальної громади, на 

які поширюється дія рішення ради: с.Михайлівка, селище Лісове,                     

с. Ребедайлівка, с.Ревівка, с.Пляківка. 

4. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, 

другої  груп є календарний рік відповідно до  статті 294 Податкового кодексу 

України. 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 

295 Податкового кодексу України. 

6.Введення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 

визначено статтею 296 Податкового кодексу України. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  В. Максименко 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                            Додаток  2 

                                                                                             до рішення сільської ради  

________2020 № ____/VІІ 

 

Туристичний збір 

 

1. Платниками туристичного збору (далі – збір) є громадяни України, 

іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення об’єднаної 

територіальної громади, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

(ночівлі), визначених пп. 268.5.1. ПКУ. 

2. Встановити ставку збору за кожну добу тимчасового розміщення особи 

у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 

статті 268 ПКУ, у розмірі: 

• 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму; 

• 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 

для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

3. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5 

статті 268 ПКУ . 

4. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими 

відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 

268.7.2 пункту 268.7 статті ПКУ, фізичними особами - підприємцями, які 

надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 статті 268 ПКУ; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 

268.5 статті 268 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на 

праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, 

міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, справляти збір 

на умовах договору, укладеного з відповідною радою. 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті об’єднаної територіальної громади. 

5.Порядок сплати збору встановлений п.268.7 статті 268 Податкового 

кодексу України. 

6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу згідно п.п. 268.7.3 п 268.7 статті 268 Податкового кодексу України. 

7.Порядок сплати збору визначений п.268.7 статті 268 Податкового 

кодексу України. 

 

 

Сільський голова                                                                  В. Максименко 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20190101#n11901
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6524
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6524
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11909
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11909


                                                                                               Додаток  3 

                                                                                             до рішення сільської ради  

_________2020 № ___/VІІ 

 

 

Збір за місця для паркування 

 транспортних засобів. 

 

1. Визначити, що згідно п.268-1.1 статті 268-1  платниками збору є юридичні особи, 

їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням 

сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені 

згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують та 

провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для 

платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

2. Визначити, що згідно п.268-1.2 статті 268-1 Податкового кодексу України 

об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної, 

міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, спеціально відведена для 

забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального 

користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги 

(будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за 

винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування 

транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні». 

3. Згідно п.п.268-1.2.2 п.268-1.2. статті 268-1 Податкового кодексу України  базою 

оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа 

комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівлі, споруд, їх частин), які побудовані за 

рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади. 

4. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної 

ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 

відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року. 

5. Порядок обчислення податку та строки сплати збору вказані в п.268-1.5 статті 268-

1 Податкового кодексу України. 

7. Згідно п.п.268-1.5.3 п.2681.5 статті 268-1 Податкового кодексу України базовий 

податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

Сільський голова                                                                  В. Максименко 
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