
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ (ПРОЄКТ) 

    сесія       8 скликання    

Про встановлення місцевих податків і  

зборів та затвердження елементів їх справляння 

на території Барської міської ОТГ на 2021 рік  

 

Відповідно до статті 7, пунктів 10.2, 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 

268, 291-300 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» Барська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Барської міської об’єднаної територіальної громади 

такі місцеві податки і збори: 

1.1. єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і віднесені до 

першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у 

підпунктах 1, 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, та 

його елементи згідно з додатком 1; 

1.2. туристичний збір та елементи його справляння згідно з додатком 2; 

2. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом 

опублікування в газеті «Подільський край» та на офіційній сторінці Барської 

міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ та підлягає застосуванню з 01 січня 2021 р. 

3. Секретарю міської ради Подуфалову В.М. оприлюднити дане рішення в 

засобах масової інформації, зокрема опублікувати в газеті «Подільський 

край» та на офіційній сторінці Барської міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ. 

4. Питання не врегульовані даним рішенням регулюються Податковим кодексом 

України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

цін та інвестицій. 

 

Міський голова                                                     А.А. Цицюрський 

Начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В. __________________ 

Начальник фінансового відділу Ковтун І.М._________________________ 

Начальник відділу земельних відносин Шуляк І.І.____________________ 

Начальник відділу МА ЖКГ Подельнюк О.М._______________________ 



 

ПРОЄКТ 

Додаток 1 

до рішення ___ сесії Барської міської ради  

8 скликання від _________________2020 р. 

«Про встановлення місцевих податків і зборів 

та затвердження елементів їх справляння 

на території Барської міської ОТГ на 2021 рік 

 

Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку  та звітності і віднесені до 

першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у 

підпунктах 1, 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, та 

його елементи 

 
1. Платники податку 

1.1. Платники  податку визначені статтею 291 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1. Об'єкт оподаткування  визначено статтями 292 Податкового кодексу 

України.  

3. База оподаткування 
3.1. База оподаткування визначена пунктом 292 Податкового кодексу України. 

4. Податковий період. 

4.1. Базовий податковий (звітний) період визначений статтею 294 Податкового 

кодексу України. 

5. Порядок нарахування, строки та порядок сплати податку, строки та 

порядок подання звітності 

5.1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено статтею 

295 Податкового кодексу України. 

6. Ставки податку  
6.1. Ставки податку встановлюється наступних розмірах: 

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків до розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 

податкового (звітного) року. 

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків до розміру мінімальної 

заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року.  

7. Ведення обліку і подання звітності платниками єдиного податку 
7.1. Порядок ведення обліку та подання звітності визначені статтею 296 

Податкового кодексу України. 

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                 Ковтун І.М. 

Секретар ради                                                                                              Подуфалов В.М. 



 

ПРОЄКТ 

Додаток 2 

до рішення ___ сесії Барської міської ради  

8 скликання від _________________2020 р. 

«Про встановлення місцевих податків і зборів 

та затвердження елементів їх справляння 

на території Барської міської ОТГ на 2021 рік 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

справляння туристичного збору 

 
1. Платники збору 

1.1. Платниками туристичного збору визначені пунктом 268.2 статті 268 

Податкового кодексу України.  

2. Ставка збору 

2.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи 

у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 

Податкового кодексу України, у розмірі 0,4 відсотка - для внутрішнього туризму та 1 

відсоток - 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. База справляння збору 

3.1. База справляння збору визначена підпунктом 268.4.1 пункту 268.4 статті 268 

Податкового кодексу України.  

4. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

4.1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) визначені пунктом 268.5 

статті 268 Податкового кодексу України. 

5. Особливості справляння збору 

5.1. Особливості справляння збору визначені пунктом 268.6 статті 268 

Податкового кодексу України. 

 

6. Податковий період 

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

7. Порядок сплати збору 

7.1. Порядок обчислення та сплати збору визначено пунктом 268.7 статті 268 

Податкового кодексу України. 

7.2. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та 

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, на підставі даного 

рішення.  

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                   І.М.Ковтун 

Секретар міської ради                                                                   В.М.Подуфалов  

 


