
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять друга позачергова сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17  липня  2018 року                                                                        № 484 

 

Про встановлення ставок збору за 

місця паркування транспортних 

засобів на території Власівської 

селищної ради  

 

Керуючись ст.268
1
 Податкового кодексу України, пунктом 4 розділу II 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 20.12.2016 № 1791–

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2017 році», пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Установити на території Власівської селищної ради ставки збору за 

місце для паркування транспортних засобів згідно з додатком. 

2. Виконкому селищної ради надати на затвердження сесії селищної ради 

перелік спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів на 

території смт Власівка, перелік платників збору - уповноважених 

організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів, режим роботи спеціально відведених місць для 

паркування транспортних засобів. 

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на сайті 

Власівської селищної ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту 

прав людини, зав’язків з об’єднаннями громадян та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності депутата Глинченка 

О.М., на голову комісії з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища депутата Кіндру О.А., голову комісії з 

питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та комунальної 



 

 

власності депутата Вовка Т.В. та голову комісії з бюджетно-фінансових питань 

та соціально-економічного розвитку депутата Кочеткову Т.І.. 

5. Рішення від 06.09.2017 № 342 «Про встановлення ставок збору за місце 

для паркування транспортних засобів на території Власівської селищної ради» 

визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2019 року. 

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 
  



 

 

Додаток 

до рішення про становлення ставок  

збору за місце паркування 

транспортних засобів 

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Власівської селищної ради 

від 17 липня 2018 р. № 484 
 

Ставки збору за місця паркування транспортних засобів  

на території Власівської селищної ради  

 

1. Ставка збору за місце для паркування транспортних засобів на території 

Власівської селищної ради встановлюється та вводяться в дію з 01.01.2019 року. 

2. Платники збору. 

2.1. Платниками збору за паркування транспортних засобів на території 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. 

2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому 

зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість 

місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням селищної ради. 

2.3. Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та 

провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається 

Світловодському відділенню Олександрійської ДПІ Головного управління ДФС у 

Кіровоградській області, в порядку, встановленому розділом І Податкового кодексу. 

3. Об’єкт і база оподаткування збором. 

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 селищного 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». 

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 

паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, 

споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів селищного бюджету. 

4. Ставки збору. 

4.1. 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 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року. 

 



 

 

4.2. При визначенні ставки збору селищна рада повинна врахувати 

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.  

5. Порядок обчислення та строки сплати збору. 

5.1. Сума збору за місця паркування транспортних засобів, обчислена 

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал сплачується до 

селищного бюджету щоквартально, до 30 числа (включно) квартального звітного 

місяця, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування. 

5.2. 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. 

6. Базовий податковий (звітний) період. 

6.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу.  

7. Відповідальність та контроль. 

7.1. Платники збору, зазначені у пункті 2.1. цього Положення, несуть 

відповідальність за неподання у встановлені терміни податкової декларації збору за 

місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, 

правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно 

до Податкового кодексу України, Закону України „Про державну податкову службу в 

Україні“, інших законодавчих та нормативних актів. 

7.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової 

декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати 

збору до бюджету здійснює Світловодське відділення Олександрійської ДПІ 

Головного управління ДФС у Кіровоградській області. 

 

 

 

Начальник земельно-комунального відділу                                    Л.Жарікова 

 


