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Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

 

від "____"_____________ 2021 року                                                                     №______  

 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради  

"Про встановлення ставок збору 

за місця для паркування  

транспортних засобів" 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України  "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 2681 Податкового 

кодексу України, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради "Про 

встановлення ставок збору за місця для паркування  транспортних засобів", що 

додається. 

 

2. Департаменту з питань економічного розвитку забезпечити внесення 

даного проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана. 

 

 

 

Міський голова              Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Смолянцева 35 61 54
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ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

"__" _______ 2021 року № ____ 
 

Проєкт 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від "___" _______ 2021 року № _____ 

 
 

Про встановлення ставок збору 

за місця для паркування  

транспортних засобів 

 

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності", статтею 2681 

Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від                           

28 грудня 2020 року № 1330 "Про  затвердження Порядку та форм надання 

контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та 

податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів", Кропивницька 

міська рада  

 

                                        В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Встановити ставки збору за місця для паркування транспортних засобів 

відповідно до статті 2681.3  Податкового кодексу України згідно з додатком. 

 

2. Платники збору визначаються пунктом 2681.1  статті 2681 Податкового 

кодексу України.           

 

3. Об’єкт і база оподаткування збором визначаються пунктом 2681.2  

статті 2681 Податкового кодексу України.     

 

4. Особливості встановлення збору за місця для паркування транспортних 

засобів визначаються пунктом 2681.4 статті 2681  Податкового кодексу України. 

 

5. Порядок обчислення та строки оплати збору визначаються                       

пунктом 2681.5 статті 2681 Податкового кодексу України. 
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6. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, 

затверджується окремим рішенням Кропивницької міської ради. 

 

7. Перелік осіб (операторів), які уповноважені організовувати та 

провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів 

відповідно до вимог підпункту 2681.1.2 пункту 268.1.1 статті 2681 Податкового 

кодексу України, визначається на конкурсних засадах.   

 

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

міської ради від 27 січня 2015 року № 3946 "Про встановлення збору за місця 

для паркування транспортних засобів". 

 

9. Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року. 

 

10. Департаменту з питань економічного розвитку оприлюднити дане 

рішення в місцевих засобах масової інформації.   

 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну         

комісію міської ради з питань бюджету та податкової політики, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  М.Бєжана.  

 

 

 

Міський голова                                                                     Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Смолянцева  35 61 54 



 

Додаток  

до рішення Кропивницької міської ради 

"___" ________ 2021 року № ______ 

 

 

 

 

 

СТАВКИ 

 збору за місця для паркування транспортних засобів  

Ставка вводиться в дію з 01січня 2022 року 

Код області Код міста 
Код згідно з 

КАТОТТГ: 

Найменування  

об’єднаної територіальної 

громади 

11 1123 UA35040210000014072 
Кропивницька міська  

територіальна громада 

 

Ставка збору у % до  розміру 

мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року за 

кожний день провадження 

діяльності із забезпечення 

паркування транспортних 

засобів на 1 м кв. площі 

земельної ділянки 

Ставки збору за  місця для 

паркування транспортних засобів  
0,05%   

 
 
 
Директор департаменту з питань 

економічного розвитку                                                             Ніна РАХУБА 

 
 

 

 
 

 

 


