
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  М ІСЬКА  РАДА

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  13 квітня  2010 року                                                                              № 3343

Про   затвердження   Положення 
про  розміри,  порядок сплати  та 
перерахування місцевих податків
і зборів

Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 26  Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.15  Закону України 
„Про систему  оподаткування”, ст. 18 Декрету Кабінету Міністрів України 
„Про місцеві податки та збори”, ст. 69 Бюджетного кодексу України,
Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про  розміри,  порядок сплати  та 
перерахування місцевих податків і зборів (додається).

2. Рішення набуває чинності з 1 липня 2010 року .
3.  Відділу  по роботі  із засобами  масової інформації Кіровоградської 

міської ради (Якунін С.В.) оприлюднити дане  рішення  у віснику
Кіровоградської  міської  ради   „Вечірня газета ”  та  на   офіційному  сайті
Кіровоградської  міської ради  в мережі  Інтернет  у десятиденний  термін 
після  його прийняття.

4.  Департаменту  житлово - комунального господарства розробити  та     
винести   на розгляд Кіровоградської міської ради Порядок справляння  збору 
з власників  собак. 
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 5.  Визнати таким, що втратило чинність  рішення Кіровоградської 
міської ради від 23 грудня 2003 року № 608 „Про затвердження Положення 
про розміри,  порядок сплати  та перерахування місцевих податків і зборів”.

6. Контроль за  виконанням  даного рішення   покласти   на постійну  
комісію Кіровоградської  міської ради   з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально - економічного розвитку та першого заступника  
міського голови  Табалова С.М.

Міський голова                                                                                         В.Пузаков 

Ковпак
241326



 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровоградської

                                                                      міської ради
                                                                      від 13 квітня  2010 року

                  № 3343

ПОЛОЖЕННЯ 
про розміри, порядок сплати та перерахування  

місцевих податків  і зборів 

Розділ 1. ВИДИ  МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

1. До місцевих податків  належать:
1.1.  комунальний податок; 
1.2.  податок з реклами; 

2. До місцевих  зборів (обов’язкових платежів) належать:
2.1. збір  за видачу  ордера  на квартиру;

  2.2. збір  за паркування автотранспорту;
2.3. збір  з власників собак;

  2.4. збір за  право використання  місцевої символіки;
  2.5. збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і 

лотерей;
  2.6. збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі;
  2.7. ринковий збір;

          2.8. збір за проведення кіно- і телезйомок.

Розділ 2.  КОМУНАЛЬНИЙ ПОДАТОК

Комунальний податок справляється з юридичних осіб усіх форм  
власності, включаючи  їх об’єднання, філії, відділення  та інші відокремлені  
підрозділи, розташовані  на території  міста, крім  бюджетних установ  та 
організацій, планово дотаційних  та сільськогосподарських підприємств.

Розмір  податку становить 10 відсотків річного фонду  оплати праці, 
обчисленого, виходячи  з розміру  неоподатковуваного  мінімуму доходів  
громадян.

Фонд оплати  праці  обчислюється, виходячи  із  кількісного  складу  
працівників (далі - середньооблікова кількість штатних працівників) за 
базовий податковий (звітний) період  розрахованого відповідно  до  діючого  
законодавства України.

Підприємства - платники  подають  розрахунок  про  обчислення  суми 
комунального податку  один  раз на квартал, протягом 40 календарних днів, 
наступних  за останнім  календарним  днем  звітного  кварталу.

При цьому розрахунок комунального податку складається  
відокремлено, виходячи  виключно  з об’єкта  оподаткування  звітного 
кварталу.   Сума  середньооблікової кількості штатних  працівників  за кожен 
місяць  кварталу  у  податковому розрахунку комунального податку  
заповнюється  у цілих одиницях.



2

          Сплата податку здійснюється  авансовими  внесками щомісяця, не  
пізніше 20 числа кожного місяця протягом  кварталу. Остаточні  
перерахування  по комунальному  податку  проводяться протягом  десяти  
календарних  днів, наступних  за останнім днем  граничного строку для  
подання розрахунку  комунального податку  (тобто протягом  п’ятдесяти  
календарних  днів, наступних  за останнім  календарним  днем  звітного 
кварталу).

Платники, які протягом  звітного періоду  не здійснювали   фінансово -
господарську діяльність, сплачують комунальний податок  на загальних  
підставах.

Розділ 3. ПОДАТОК З РЕКЛАМИ

Об’єктом  податку  з  реклами  є вартість послуг за встановлення  та 
розміщення реклами.

До витрат  на рекламу  відносяться витрати, пов’язані  з процесом   
розповсюдження цілеспрямованої  інформації  про переважність конкретних 
товарів (робіт, послуг), з метою повідомлення про них споживачів, 
підвищення  популярності окремих  видів товарів, попиту  на них  та їх  руху 
на ринках збуту.

Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, 
які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів 
масової інформації, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, 
інших технічних засобів, майна та одягу, на вулицях, магістралях, майданах, 
будинках, транспорті та в інших місцях. 

Платниками  податку з  реклами  є  юридичні  та фізичні  особи -
суб’єкти  підприємницької  діяльності, які безпосередньо  надають  послуги з 
реклами, та ті, що несуть  витрати  по виготовленню, встановленню реклами, 
а також  організації, що надають  дозвіл на розміщення реклами  на території  
міста. 

Розмір податку з реклами складає 0,1 відсотка вартості послуг за 
розміщення одноразової реклами та 0,5 відсотка за розміщення реклами на 
тривалий час. 

Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення 
та розміщення реклами. Облік  та перерахування податку до місцевого  
бюджету проводиться  юридичними  та фізичними  особами  - суб’єктами  
підприємницької діяльності, які  надають  послуги  по встановленню  та 
розміщенню реклами. Платники  податку  з реклами  подають  до 
податкового органу   розрахунок про  обчислення сум  податку  з реклами  
протягом  20 календарних днів, наступних за останнім  календарним днем  
звітного місяця. Сплата  податку  здійснюється  протягом  десяти  
календарних днів, наступних за останнім днем  граничного строку подання 
розрахунку.
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Розділ 4. ЗБІР  ЗА ВИДАЧУ  ОРДЕРА  НА  КВАРТИРУ

Збір за видачу  ордера  на квартиру  сплачується  за послуги , пов’язані  
видачею  документа, що дає право на заселення квартири.

Збір за видачу  ордера  встановлюється  у розмірі 30 відсотків 
неоподатковуваного  мінімуму  доходів  громадян  на час  оформлення   
ордера  на   квартиру   і   сплачується   через  установи  банків  до  одержання   
ордера. Документом  про сплату  збору є квитанція, видана  установою  
банку. Облік надходжень збору  за видачу  ордера  на квартиру  здійснюється  
відділом   житла адміністративного департаменту Кіровоградської міської 
ради, яким дозволено  видавати  ордер на  квартиру.

Розділ 5. ЗБІР ЗА  ПАРКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ 

Платниками  збору  за парковку   автотранспорту є юридичні  особи і  
громадяни, які паркують  автомобілі  у спеціально  обладнаних або  
відведених для цього  місцях.

Ставка збору  за паркування  автотранспорту  в спеціально обладнаних  
місцях за годину  парковки становить 3 відсотка  неоподатковуваного 
мінімуму  доходів громадян, а у відведених для цього  місцях - 1   відсоток 
неоподатковуваного мінімуму  доходів громадян за годину парковки. 

Збір  за паркування  автотранспорту  сплачується водіями  на місці 
парковки.

Право на паркування автомобілів  дає паркувальний квиток, придбаний 
у паркувального інспектора при  в’їзді в зону парковки.

Відповідальні юридичні  та фізичні  особи - суб’єкти  підприємницької 
діяльності, на яких покладено  функції збору,  податку, забезпечують облік  
коштів  збору  за паркування  автотранспорту.

Платники  збору подають до Державної податкової інспекції  у              
м. Кіровограді податковий  розрахунок  збору за паркування  автотранспорту   
протягом  20 календарних днів,  наступних за останнім  календарним  днем  
звітного місяця. Перерахування сум  збору за паркування  проводиться                
до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Від сплати  збору  за паркування  автотранспорту  звільняються:
-   інваліди  І - ІІ групи усіх категорій;
- жителі міста Кіровограда, які проживають у будинках, що  

знаходяться в зонах паркування та які одночасно є водіями транспортних 
засобів;

-  працівники підприємства, що знаходиться  в зонах  паркування,   які 
одночасно є  водіями транспортних  засобів;

-  водії  службового автотранспорту, які завозять товар  до підприємств, 
що розміщені в зонах паркування;

- водії службового автотранспорту під час виконання прямих 
службових обов’язків у зоні місць для  платного паркування. 
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Розділ 6. ЗБІР З ВЛАСНИКІВ  СОБАК

Платниками  збору  з власників собак є  громадяни  - власники  собак 
(крім службових), які проживають у будинках державного  і  громадського  
житлового фонду  та приватизованих  квартирах.

Збір  з власників  собак  справляється  за кожний рік. Розмір  податку  
за кожну  собаку  становить 10 відсотків  неоподатковуваного мінімуму 
доходів  громадян  на час  нарахування  збору.

Організаційна  робота  по нарахуванню збору та  відповідальність за 
повноту стягнення збору  з власників собак  покладається  на   департамент  
житлово - комунального господарства Кіровоградської міської ради  та інших  
уповноважених  суб’єктів, на обліку  яких  знаходиться  житловий фонд,  і 
перераховується  до міського  бюджету  не пізніше  місячного терміну з дня 
оплати  платниками. 

Від сплати звільняються  інваліди  по зору.

Розділ 7. ЗБІР  ЗА ПРАВО  ВИКОРИСТАННЯ  МІСЦЕВОЇ СИМВОЛІКИ

  Збір  за право  використання місцевої символіки  справляється  з 
юридичних осіб усіх форм  власності  та фізичних осіб - суб’єктів  
підприємницької діяльності,  які  використовують місцеву символіку  з 
комерційною  метою.

Місцева  символіка  включає в себе  герб  та прапор міста, назви  й 
зображення  архітектурних  та історичних  пам’яток.

Дозвіл  на право  використання  місцевої  символіки  видається  
відділом  культури   і туризму гуманітарного департаменту  Кіровоградської 
міської ради  на один  рік. Після  закінчення  терміну  його дії необхідно  
отримати  новий  дозвіл на наступний  період. У дозволі  в обов’язковому 
порядку  визначається комерційна або некомерційна  мета використання  
місцевої символіки.

Дозвіл (або письмово оформлена відмова  з зазначенням  причин) 
видається  платнику протягом 15 днів  з моменту  подання  заяви. Копія 
дозволу направляється відділом культури  і туризму Кіровоградської міської 
ради до Державної податкової інспекції у м. Кіровограді. 

Видається дозвіл на один  або декілька  видів  продукції (робіт, послуг) 
визначеного  виду. Разом  з дозволом  заявнику  видається  графічне, а у разі  
необхідності кольорове зображення герба (великого й малого), прапор  міста  
та  супроводжуюча документація. Платник  повинен чітко  дотримуватись  
встановлених  документацією пропорцій, інших умов, невиконання яких 
може  негативно  позначитись  на якості  відтворення  місцевої символіки, 
привести до її профанації.

 Збір за право  використання  місцевої  символіки справляється  у 
розмірі 0,1 відсотка  вартості  виробленої продукції, виконаних робіт, 
наданих послуг з використанням  місцевої символіки, а  з фізичних осіб -
суб’єктів підприємницької діяльності - п’яти неоподатковуваних  мінімумів 
доходів  громадян.
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Юридичні особи, фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, а 

також громадяни, які використовують місцеву символіку з комерційною 
метою,    подать    до    Державної    податкової    інспекції   у    м. Кіровограді 
розрахунок  про обчислення  сум збору протягом  20 календарних днів, 
наступних  за останнім  календарним днем  звітного місяця.  Перерахування   
збору здійснюється  протягом  десяти  календарних  днів, наступних  за  
останнім днем   граничного  строку  подання  розрахунку.

Розділ 8. ЗБІР ЗА ПРАВО  ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ АУКЦІОНІВ, 
КОНКУРСНОГО РОЗПРОДАЖУ  І ЛОТЕРЕЙ

Платниками  збору є юридичні  особи  і громадяни , які мають  дозвіл  
на  проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.

Об’єктом збору за право на проведення  місцевих аукціонів,  
конкурсного розпродажу і  лотерей є вартість заявлених до місцевих 
аукціонів, конкурсного розпродажу товарів, виходячи  з їх  початкової  ціни 
або  суми, на  яку  випускається  лотерея.

Розмір збору за право  на проведення  місцевих аукціонів, торгів, 
конкурсного  розпродажу і лотерей становить 0,1 відсотка вартості заявлених  
до місцевих  аукціонів, конкурсного  розпродажу товарів. Збір  за право  на 
проведення лотерей з кожного учасника становить 3 неоподатковуваних 
мінімуми доходів громадян.

Справляється збір  за три дні  до проведення  місцевих аукціонів  і 
конкурсного  розпродажу, а за право  на проведення  лотерей - під час  
одержання  дозволу на випуск  лотереї.

Облік  та контроль  за  видачею  дозволів  на проведення  аукціонів, 
торгів конкурсного розпродажу товарів і лотерей  та перерахуванням  
вищезазначеного  збору здійснюється департаментом розвитку  торгівлі, 
побутового  обслуговування, транспорту та зв’язку  Кіровоградської міської 
ради який повинен повідомити  ДПІ у  м. Кіровограді про  проведення 
аукціонів, торгів конкурсного  розпродажу товарів і лотерей перед їх 
початком протягом  трьох робочих днів, та про  результати їх проведення  
протягом  п’яти  робочих  днів після закінчення.

Від сплати  збору  звільняються  благодійні  фонди та організації, 
кошти яких, отримані  від конкурсного розпродажу  і лотерей,  направлені на 
благодійні  цілі.

Розділ 9. ЗБІР  ЗА ВИДАЧУ  ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ                       
ОБ’ЄКТІВ  ТОРГІВЛІ   

Збір  за  видачу  дозволу  на розміщення  об’єктів  торгівлі   - це  плата   
за  оформлення  та видачу дозволу на торгівлю.

Даний збір  справляється  з юридичних  та фізичних  осіб - суб’єктів 
підприємницької діяльності, у тому числі, котрі працюють за спрощеною 
системою оподаткування,  які  реалізують сільськогосподарську, промислову 
продукцію  і інші  товари, у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів  доходів  
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громадян, що  постійно здійснюють торгівлю та надають послуги у 
спеціально відведених для цього місцях, і одного  неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян  в день - за одноразову  торгівлю.

Для  суб’єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально 
відведених для цього  місцях (стаціонарних об’єктів), збір за видачу дозволу 
на розміщення об’єктів  торгівлі  стягується одноразово.

За  одноразову  торгівлю (за 1 день роботи) на вулицях  міста (крім  
торгівлі  квасом з цистерн, водою з автоматів)  справляється збір:

у межах вулиць Набережної, Острівської,  Калініна,  Шевченка, 
Пашутінської:

з юридичних  осіб -17 грн.;
          з фізичних осіб - 17,0 грн.;

в інших  місцях 
          з  юридичних осіб - 10,0 грн.;
          з  фізичних осіб - 10,0 грн.;

           За одноразову  торгівлю  квасом  з цистерн, водою газованою з 
автоматів на вулицях міста у весняно - літній  період (з 25 квітня по                          
1 вересня) стягується збір  у розмірі 7,0 грн.

Не  справляється  збір  за одноразову  торгівлю  (за 1 день роботи) на 
вулицях  міста  з суб’єктів, які  здійснюють  виносну торгівлю на прилеглій  
території  стаціонарного об’єкта  торгівлі.

Дозвіл на  одноразову і постійну  торгівлю видається уповноваженим,                                                                                                               
Кіровоградською міською радою, органом - департаментом розвитку  
торгівлі, побутового  обслуговування, транспорту та зв’язку.

 Облік виданих  дозволів та контроль за повнотою надходження до 
місцевого бюджету  сум  збору  здійснює  департамент розвитку  торгівлі, 
побутового  обслуговування, транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 
ради. 

Розділ 10. РИНКОВИЙ ЗБІР

Розміри, порядок сплати та перерахування ринкового збору 
затверджено рішенням  Кіровоградської міської ради  від 26 вересня  
2006 року № 80 „Про затвердження Правил торгівлі  на ринках міста 
Кіровограда  та Положення про порядок стягнення і перерахування 
ринкового  збору  у місті Кіровограді” із змінами та доповненнями,  
внесеними  згідно з рішенням Кіровоградської міської ради від 16 жовтня 
2008 року № 1311 „Про внесення змін  та доповнень  до рішення  
Кіровоградської міської ради  від 26 вересня 2006 року № 80”. 
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Розділ 11 ЗБІР ЗА ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ  КІНО - І ТЕЛЕЗЙОМОК 
Збір за право на проведення кіно - і телезйомок вносять комерційні 

кіно - і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями та 
зарубіжні організації, які проводять зйомки, що потребують від  виконавчої 
влади додаткових заходів (виділення наряду міліції, оточення території 
зйомок тощо). 

 Розмір збору не повинен перевищувати фактичних витрат на 
проведення зазначених заходів. 

Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та 
сплати здійснюється  державною податковою службою  в межах 
повноважень, наданих законами України.

Розділ 12. ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Податки і збори, визначені  даним  рішенням, включаються 

суб’єктами  підприємницької діяльності  до складу  валових витрат  та  обігу.
Іноземні  юридичні  особи  і громадяни  сплачують  місцеві  податки  і 

збори на  рівних умовах  з юридичними  особами   та громадянами України, 
якщо  інше не передбачено  міжнародним  договорами  та законодавством  
України.

Зайво сплачені  платниками  суми  місцевих податків  і зборів  
зараховуються  в рахунок  майбутніх  платежів або  повертаються  їм згідно з  
чинним  законодавством  України.

Перерахування  місцевих податків  і зборів  проводиться   за такими  
реквізитами:

Отримувач коштів: Фінансове управління 
           Банк: Управління Державного  казначейства  у Кіровоградській області 
           МФО:  823016
          Ідентифікаційний  код:  24145329

Відповідальність  за правильність  обчислення, своєчасність  подання 
розрахунків до Державної податкової інспекції у м. Кіровограді  та сплати  
місцевих податків і зборів до   міського бюджету  покладається  на платників 
згідно  з  Законом України  „Про Державну  податкову  службу   в  Україні”
та Законом України „Про  порядок  погашення зобов’язань платників  
податків  перед бюджетами та державними  цільовими фондами” зі змінами  
та доповненнями.
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