
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 185/9-2016                                                     

від 24 червня 2016                                                                              м. Заставна  
  

Про затвердження Положення та 

встановлення ставок по збору за  

місця для паркування транспортних  

засобів на території Заставнівської 

міської ради в 2017 році 
 

Відповідно до ст. 26  Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Податкового кодексу України, 

Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VІІІ  «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Встановити на території Заставнівської міської ради ставку збору за 

місця для паркування транспортних засобів у розмірі 0,07 відсотка  

мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року, за кожний день провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі 

земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності. 

2. Затвердити Положення про збір за місця для паркування транспортних 

засобів на території Заставнівської міської ради (додається). 

3. Опублікувати дане рішення. 

4. Надати копію даного рішення до Заставнівського відділення 

Кіцманської ОДПІ з метою контролю щодо повноти та своєчасної сплати 

податку. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, 

інвестицій, підприємництва та регуляторної політики (Хоньків Я.І.). 

 

 

 
 

 

                                                                             



 

Затверджено рішенням дев’ятої 

сесії міської ради VII скликання  

№ 185/9-2016  

                                                                  від 24  червня  2016 року 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

НА ТЕРИТОРІЇ  ЗАСТАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Розділ I  

Загальні положення  

1.1. Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів 

(далі – Положення) розроблено на підставі Податкового кодексу України.  

 

Розділ II  

Механізм справляння збору 

2.1. Платники збору: 

2.1.1. Платниками збору є юридичні особи,  фізичні особи-підприємці, 

які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із 

забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного 

паркування та спеціально відведених автостоянках. 

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування 

транспортних засобів та перелік осіб, які уповноважені організовувати та 

провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, 

надається виконавчим комітетом міської ради контролюючому органу в 

порядку, встановленому Податковим кодексом України. 

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором 

2.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 

міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних 

засобів на автомобільних дорогах загального користування, за винятком площі 

земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних 

засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні". 

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 

паркування. 

2.3. Ставки збору 

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за                           

1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та 



провадження такої діяльності, у розмірі 0,07 відсотка мінімальної заробітної 

плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

2.3.2. При визначенні ставки збору міська рада враховує 

місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних 

засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування 

транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, 

режим роботи та їх заповнюваність. 

 

Розділ III  

Порядок обчислення та строки сплати збору 

3.1. Порядок сплати збору  

3.1.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, 

обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) 

квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного 

(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування. 

3.1.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 

що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний 

зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної 

податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки. 

3.2. Базовий податковий (звітний) період  

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному 

кварталу.  

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                                 Р.Леванін 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


