
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
__________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 00.00.2019
 смт Чупахівка   

Про  встановлення   розміру  ставки
збору  за  місця  для   паркування
транспортних  засобів   на
майданчиках  для   платного
паркування в  смт Чупахівка  на 2020
рік

Відповідно  до  пункту  24  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними
змінами та доповненнями),  статті  10,  12,  2681Податкового кодексу України
від  19.04.2018,  №  2374-19 (із  внесеними  змінами  та  доповненнями)  з
врахуванням пункту 5 розділу XIX  Податкового кодексу України від 2 грудня
2010 року № 2755-VІ та Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  податкової
реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71- VІІІ, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

Встановити  на  території  Чупахівської  селищної  ради  об’єднаної
територіальної громади збір за місця для паркування транспортних засобів на
2020 рік

1. Платники збору.
1.1  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
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транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально
відведених автостоянках.

2. Об’єкт і база оподаткування збором.
1.1 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".

1.2  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  місцевого
бюджету.

3. Ставки збору.
1.1  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  до  0,00  відсотка  мінімальної  заробітної  плати,
установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
      4. Порядок обчислення та строки сплати збору.

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.

5 . Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.
6.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  фінансовий

відділ  Чупахівської селищної ради.
7. Рішення набирає чинності  01 січня 2020 року.

     Селищний голова                                                          О.В. Кужель
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