
                              ПРОЕКТ №2007 

У К Р А Ї Н А                           

МІСЬКА РАДА МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

                     СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

                                 Р І Ш Е Н Н Я 

від  «___» _________ 2018 року № _____ 

 
Про встановлення збору  

за місця для паркування 

транспортних засобів 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 7, 8, 10, 

12, 14 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 268
1
 Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи», Міська  рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Встановити на території міста Кропивницького збір за місця для 

паркування транспортних засобів згідно з додатками 1-2. 

2. Управлінню  торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького визначити перелік осіб, які 

уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення 

паркування транспортних засобів, шляхом проведення конкурсу згідно з 

чинним законодавством, та подати на затвердження міської ради. 

3. Відділу по роботі із засобами масової інформації Міської ради  

міста Кропивницького оприлюднити дане рішення у віснику Міської ради  

міста Кропивницького «Вечірня газета» та на офіційній сторінці Міської 

ради міста Кропивницького  в мережі Інтернет у десятиденний термін після 

його прийняття. 

4. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1,2,3,5 рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року  № 3946 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Грабенка О.В. 

 
 

Секретар міської ради         А. Табалов 
 

 Смолянцева  22 38 36 



Додаток 1 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

«___»________ 2018 року 
№ _______ 

 
 

ЗБІР 

ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

 

1. Платники збору 

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи − підприємці, які згідно з рішенням міської 

ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та 

спеціально відведених автостоянках. 

 

2. Об’єкт і база оподаткування 

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

міської ради спеціально відведена для забезпечення організації та 

провадження діяльності із 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". 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, визначено в додатку 2 до рішення. 

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. Ставка збору 

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 0,01 відсотка мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 01 січня податкового (звітного) року. 
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4. Порядок обчислення та строки сплати збору 

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. 

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. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

 

 
 

Директор департаменту - 

начальник управління економіки  А. Паливода  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

«___»______ 2018 року 
№ _____ 

 

 
Розміри ставок збору за місця для паркування автотранспорту 

за 1 квадратний метр площі земельної ділянки 

 

 

 

Місцезнаходження паркувальних зон 

Площа, 

кв.м 

Кількість місць 

для 

паркування 

Технічне облаштування Ставка у % до 

мінімальної заробітної 

плати, встановленої 

законом на 
01 січня 

1 3 4 5 6 

Вул. Академіка  Тамма (від вул. Соборної до вул. Яновського) 
 

287,5 25 Асфальтне покриття, 
розмітка, дорожні знаки 

0,01 

Вул. Яновського в обох напрямках (від вул. Героїв 
Сталінграда до вул. Комарова) 

414,0 36 Асфальтне покриття, 
розмітка, дорожні знаки 

0,01 

Вздовж ринку «Європейський» 138,0 12 Асфальтне покриття, 
розмітка, дорожні знаки 

0,01 

Вул. Академіка Корольова (біля муніципального ринку) 180,0 20 Асфальтне покриття, 
розмітка, дорожні знаки 

0,01 

Вул. Кропивницького (біля ринку «Тарон» та вздовж ринку) 585,0 30 Асфальтне покриття, 
розмітка, дорожні знаки 

0,01 

Вул. Преображенська (на відрізку від скверу Центрального до 
вул. Пашутінської, ліворуч) 

126,5 10 Асфальтне покриття, 
розмітка, дорожні знаки 

0,01 

Вул. Пашутінська (на відрізку від вул. Преображенської до 

вул. Гоголя, праворуч) 

57,5 5 Асфальтне покриття, 

розмітка, дорожні знаки 

0,01 
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Вул. Пашутінська (на відрізку від вул. Преображенської до 

вул. Покровської, напроти магазину «АТБ») 

69,0 6 Асфальтне покриття, 

розмітка, дорожні знаки 

0,01 

Вул. Преображенська, 4-а 100,0 8 Асфальтне покриття, 
розмітка, дорожні знаки 

0,01 

Вул. Вокзальна (біля магазину «Візит») 240,0 20 Асфальтне покриття, 
розмітка, дорожні знаки 

0,01 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту - 

  начальник управління економіки                                                                                                                                        А. Паливода 


