
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят дев'ята позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30  січня  2015 року                                                                      № 673 

 

Про затвердження типового договору 

про визначення податкового агента  

щодо справляння збору за місця пар- 

кування транспортних засобів на  

території Власівської селищної ради 

 

З метою поповнення селищного бюджету, керуючись статтею 268
1
 

Податкового кодексу України, Законом України від 28.12.2014 року № 71-VIII 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи», Земельним кодексом України, ст.26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 

пропозиції депутатських комісій, Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити типовий договір про визначення податкового агента щодо 

справляння збору за місця паркування транспортних засобів на території 

Власівської селищної ради, що додається. 

 2. Затвердити перелік документів, які необхідно надати фізичним особам–

підприємцям до Власівської селищної ради для укладання договору про 

справляння збору за місця паркування транспортних засобів на території 

Власівської селищної ради, що додається. 

 3. Надати дозвіл селищному голові Паську О.О. укладати договори від 

імені Власівської селищної ради з фізичними особами-підприємцями про 

уповноваження їх на справляння збору за місця паркування транспортних 

засобів на території Власівської селищної ради.    

  4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії 

селищної ради з бюджетно–фінансових питань та соціально–економічного 

розвитку (голова комісії депутат Коваленко В.П.) та Світловодській об’єднаній 

державній податковій інспекції. 

 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 

  



 

Додаток 1 

до рішення селищної ради 

від 30 січня 2015 р. № 673 

 

Договір 

про визначення податкового агента 

щодо справляння збору за місця паркування транспортних засобів 

 

смт Власівка                   "____"______________2015 р. 

 

 Власівська селищна рада (далі - Довіритель) в особі селищного голови Паська О.О., 

діючого на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з одного боку, 

та фізичної особи - підприємця, ____________________________________ (далі – 

Податковий агент), з другого боку, заключили цей Договір про таке: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. Згідно цього Договору Довіритель доручає, а Податковий агент приймає на себе 

зобов’язання здійснювати справляння збору згідно з рішенням сесії Власівської селищної 

ради та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на  

майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках на території  

смт Власівка і здійснювати перерахування збору за місця паркування транспортних засобів в 

бюджет смт Власівка. 

1.2. Податковий агент зобов’язаний виконувати вказане рішення Власівської селищної 

ради про здійснення такої діяльності у відповідності зі Закону України "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи" та ст.ст.10, 268.1 Податкового Кодексу України. 

1.3. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його  

передавати на договірній основі іншим особам. 

2. Платники збору 

2.1. Платником збору за місця для паркування транспортних засобів в смт Власівка є   

юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно 

з рішенням селищної ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування  

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених  

автостоянках. 

3. Об’єкт оподаткування  

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням селищної ради 

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 ст.30 Закону України "Про основи соціальної  

захищеності інвалідів в Україні".  

4. База оподаткування 

4.1. Базою справляння збору за місця для паркування транспортних засобів є площа 

земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок,  

паркінгів (будівель, споруд,, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого 

бюджету.  

5. Ставка збору 

5.1. Ставка збору за місця паркування транспортних засобів встановлюється 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 від 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої 

законом на  1 січня податкового (звітного) року. 

6. Порядок обчислення збору 

6.1. Податкові агенти справляють збір за місця паркування транспортних засобів і 

зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) за паркування. 

7. Податковий період 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Податкові 

декларації подаються на базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. 

7.2. Остаточна сума збору, обчисленої відповідно до податкової декларації за 

податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), 

сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку 

подання податкової декларації. 

8. Строк та порядок сплати збору 

8.1. Збір за місця паркування транспортних засобів сплачується до місцевого бюджету 

авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). 

Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний 

(податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у 

строки, визначені для квартального податкового періоду. 

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору 

9.1. Звітністю про обчислення і сплату збору за місця паркування транспортних 

засобів є квартальна податкова декларація, яка подається податковому органу податковим 

агентом у строки, встановлені чинним законодавством. 

10. Обов’язки і відповідальність  сторін  

10.1. Податковий агент зобов’язаний здійснювати справляння та перерахування    

збору за місця паркування транспортних засобів в порядку і термін, що встановлений  

Податкового Кодексу України та відповідним рішенням Власівської селищної ради. 

10.2. Довіритель зобов’язаний прийняти всі документи, надані Податковим агентом. 

10.3. Відповідальність за неподання у встановлений термін податкової декларації 

збору за місця для паркування транспортних засобів до органу податкової служби,  

правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування збору за місця 

паркування транспортних засобів до бюджету покладається на Податкового агента. 

10.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання   

взятих на себе зобов’язань по даному Договору у відповідності до Податкового кодексу 

України, Закону України "Про державну податкову службу в Україні", інших законодавчих 

та нормативних актів. 

11. Термін дії договору 

11.1. Цей Договір вступає і силу з моменту його підписання обома сторонами і діє до 

31 грудня 2015 року. 

11.2. Кожна із сторін може відмовитися від Договору в будь – який час, попередивши  

протилежну сторону за один місяць. 

12. Зміни умов і розірвання договору 

12.1. Умови даного Договору можуть бути змінені  за взаємною згодою сторін 

шляхом підписання додаткової угоди. 

12.2. Цей Договір може бути розірваний: 

а)  за згодою сторін; 



 

б)  у випадку невиконання, невчасного або неповного виконання сторонами умов 

Договору; 

в)  в інших випадках, передбачених діючим законодавством і даним Договором. 

12.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються діючим 

законодавством України. 

13.Юридичні адреси та реквізити сторін 

Довіритель     Податковий агент 
Власівська селищна рада   ______________________________ 

смт Власівка м.Світловодськ   смт Власівка м. Світловодськ 

Кіровградської області    Кіровоградської області 

вул.Першотравнева, 59    р/р __________________________ 

код ЄДРПОУ 37918126    _____________________________ 

р/р № 33210891700013    МФО  _________________ 

ГУ ДКСУ в Кіровоградській області  ІПН ___________________ 

МФО 823016 

"_____"________________2015 р.      "______"__________________2015 р. 

 

_____________О.О.Пасько         ________________ 

 

м.п.             м.п. 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення селищної ради 

від 30 січня 2015 р. № 673 

 

Перелік  

документів, які подають юридичні особи та фізичні особи – підприємці 

до Власівської селищної ради для укладення договору - доручення 

на справляння збору за місця паркування транспортних засобів 

 

 1. Заява на ім’я селищного голови. 

 2. Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або фізичних 

осіб – підприємців. 

 3. Копія свідоцтва про включення до єдиного державного реєстру підприємств і 

організацій (ЄДРПОУ), для  юридичних осіб. 

 4. Паспорт місця паркування. 

 


