
 

 

 

 

УКРАЇНА 

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ) 

Категорія питання (бюджетне) 

сесія                                                             8 скликання 

 

Про встановлення місцевих податків і  

зборів та затвердження елементів їх справляння 

на території Барської міської ОТГ на 2020 рік  

 

 

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

268, 268
1
, 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; 

1.2. Туристичний збір; 

1.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

2. Затвердити: 

2.1. Елементи визначення єдиного податку на території Барської міської 

ОТГ згідно з додатком 1; 

2.2. Елементи визначення туристичного збору на території Барської 

міської ОТГ згідно з додатком 2; 

2.3. Елементи визначення збору за місця для паркування транспортних 

засобів згідно на території Барської міської ОТГ з додатком 3. 

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення шляхом 

опублікування в газеті «Барчани» та на офіційній сторінці Барської міської ради 

в мережі ІНТЕРНЕТ та підлягає застосуванню з 01 січня 2020 р. 

4. Секретарю міської ради Подуфалову В.М. оприлюднити дане рішення в засобах 

масової інформації, зокрема опублікувати в газеті «Барчани» та на офіційній 

сторінці Барської міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ, а також надіслати на адресу 

Барської ДПІ Жмеринського управління ГУ ДФС у Вінницькій області. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 



ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та 

інвестицій. 

 

Секретар міської ради                                                     В.М.Подуфалов 

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._______________________ 



ПРОЕКТ 

Додаток 1 

до рішення __ сесії Барської міської ради 8 

скликання від _____________________2019 р. 

«Про встановлення місцевих податків і 

зборів та затвердження елементів їх 

справляння на території Барської міської 

ОТГ на 2020 рік» 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

справляння єдиного податку 

 
1. Платники податку 

1.1. Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.  

1.2. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на 

ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і 

обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень; 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську 

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або 

населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного 

господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких 

критеріїв: 

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними 

у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

- обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають 

посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а 

також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних 

та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - 

підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо 

відповідають вимогам, встановленим для такої групи; 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не 

обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 

форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень; 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники: 

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків; 

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 

фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про 

фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких вимог: 

- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської 

продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції 

та її продаж; 

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової 

адреси; 

- не використовують працю найманих осіб; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15


- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у 

визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України; 

- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності 

та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, 

але не більше 20 гектарів. 

 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1. Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані 

ними від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, 

визначені статтею 292 Податкового Кодексу України  

 

3. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку 

першої – другої груп 

3.1. Визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – 

другої груп визначено пунктом 292.1-16 Податкового Кодексу України. 
 

4. База оподаткування 

4.1. Базою оподаткування для третьої  групи платників єдиного податку є обсяг 

доходу, визначений відповідно до вимог п. 3 цього Додатку. 

 

5. Ставки податку 

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Додатку - 

прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 

(далі у цьому Додатку - мінімальна заробітна плата. Визначені пунктом 293.1 статті 293 

Податкового кодексу України. 

Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму. 

Для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати. 

 

6. Податковий період 

6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та 

другої груп є календарний рік, визначений пунктом 294.1 статті 294 Податкового Кодексу 

України. 

 

7. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

7.1. Порядок нарахування та сплати податку регулюються пунктами 295.1, 295.2, 

295.4-295.8 статті 295 Податкового кодексу України.  

 

8. Строк та порядок надання звітності про обчислення і сплату податку 

8.1. Платники єдиного податку першої – другої груп ведуть облік у порядку, 

визначеному статтею 296 Податкового Кодексу України. 

 

9. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і 

зборів платниками єдиного податку,  порядок обрання або переходу на 

спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи 

оподаткування, порядок реєстрації  та анулювання реєстрації платника 

єдиного податку,визначені статтями 297,298,299 Податкового кодексу України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n27


 

10. Відповідальність платника єдиного податку  

 

10.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до 

Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати 

сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій відповідно 

до статті 300 Податкового Кодексу України). 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                 Ковтун І.М. 

 

 

Секретар ради                                                                                              Подуфалов В.М. 



ПРОЕКТ 

Додаток 2 

до рішення __ сесії Барської міської ради 8 

скликання від _____________________2019 р. 

«Про встановлення місцевих податків і 

зборів та затвердження елементів їх 

справляння на території Барської міської 

ОТГ на 2020 рік» 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

справляння туристичного збору 

 
1. Платники збору 

1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію Барської міської ОТГ, та тимчасово 

розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 

додатку 2 до рішення __ сесії Барської міської ради 8 скликання від _____________________2019 

р. «Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження елементів їх справляння 

на території Барської міської ОТГ на 2020 рік», далі додаток 2. 

1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у населених пунктах 

Барської міської ОТГ; 

б) особи визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, а 

саме фізичні особи - резиденти - фізична особа, яка має місце проживання в Україні, які 

прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), 

визначених підпунктом "б" підпункту 4.1 пунктом 4 додатку 2, що належать фізичним 

особам на праві власності або на праві користування за договором найму; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-

інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, 

реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-

курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері охорони 

здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні 

заклади; 

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені 

відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, які тимчасово розміщуються 

такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" 

підпункту 4.1 пункту 4 додатку 2, що належать їй на праві власності або на праві 

користування за договором найму. 

 

2. Ставка збору 

2.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи 

у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пунктом 4 додатку 2, у розмірі 

0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 4 відсотків - 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. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 додатку 2.  

 

4. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

4.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких 

місцях проживання (ночівлі) на території Барської міської ОТГ: 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, 

туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади 

готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, 

садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для 

тимчасового проживання (ночівлі). 

4.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 6.2 пункту 6 додатку 2, фізичними 

особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 додатку 2. 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з 

метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 

"б" підпункту 5.1 пункту 5 додатку 2, що належать фізичним особам на праві власності 

або на праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються Барською міською радою, справляти 

збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою. 

 

5. Особливості справляння збору 

5.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які 

справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, 

визначених рішенням Барської міської ради. 

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне 

справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається. 

5.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання 

(ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно 

за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору 

відповідно до Податкового кодексу України та рішення Барської міської ради. 

5.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, 

території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, 

сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому 

Податковим кодексом України порядку. 

 

6. Порядок сплати збору 

6.1. 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, або авансовими 

внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на 

підставі рішення Барської міської ради. 

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у 

податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних 

авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової 

декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових 

платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для 

квартального звітного (податкового) періоду. 



6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем 

реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 

податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням 

підрозділу. 

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

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                   І.М.Ковтун 

 

 

Секретар міської ради                                                                   В.М.Подуфалов  

 



ПРОЕКТ 

Додаток 3 

до рішення __ сесії Барської міської ради 8 

скликання від _____________________2019 р. 

«Про встановлення місцевих податків і 

зборів та затвердження елементів їх 

справляння на території Барської міської 

ОТГ на 2020 рік» 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

справляння збору за паркування транспортних засобів 

 
1. Платники збору 

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), 

фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять 

діяльність на території Барської міської ОТГ із забезпечення паркування транспортних 

засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

1.2. 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 міської ради. 

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити 

діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається Барською міською 

радою Барській ДПІ Жмеринського управління ГУ ДФС у Вінницькій області, в порядку, 

встановленому розділом І Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт і база оподаткування збором 

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

міської 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 бюджету Барської міської ОТГ, 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. 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 Барської міської ОТГ. 

 

3. Ставки збору 

3.1. Ставка збору встановлюється 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 

0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року.  

3.2. Ставка збору встановлюється Барською міською радою по кожній окремій 

земельній ділянці в рішенні про відведення земельної ділянки для паркування 

транспортних засобів.  

При встановленні ставки враховуються місцезнаходження спеціально відведених 

місць для паркування транспортних засобів, площа спеціально відведеного місця, 

кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних 

засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність. 



3.3. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Барська ДПІ 

Жмеринського управління ГУ ДФС у Вінницькій області. 

 

4. Особливості встановлення збору 

4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються 

Барською міською радою. 

 

5. Порядок обчислення та строки сплати збору 

5.1. 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. 

5.2. 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 у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної 

ділянки. 

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

 

 

Начальник фінансового відділу                                                             І.М.Ковтун 

 

 

Секретар міської ради                                                                            В.М.Подуфалов  

 

 
 


