
   
                                                                                         

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

П'ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

від 08 липня 2021 року № 553 
 

 

Про встановлення ставок 

туристичного збору 

 

 

Керуючись статтею 268 Податкового кодексу України, пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Законом України "Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності", , 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 на території Кропивницької міської територіальної 

громади ставки туристичного збору  згідно з додатком. 
 

2. Платники збору визначаються пунктом 268.2 статті 268 Податкового 

кодексу України. 
 

3. База справляння збору визначається пунктом 268.4 статті 268 

Податкового кодексу України. 
 

4. Справляння збору здійснюється: 
 

1) з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі): 

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

відпочинку, туристичні бази, 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); 
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2) податковими агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими  

відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 

пункту 268.7  статті 268 Податкового  кодексу  України, фізичними  особами - 

підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях 

проживання  (ночівлі), визначених підпунктом 1 пункту 4 цього рішення; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють                   

неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 1 пункту 4 цього рішення, що 

належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за 

договором  найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою  

справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою. 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 

оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради. 

5. Особливості справляння туристичного збору визначаються                       

пунктом 268.6 статті 268 Податкового кодексу України. 
 

6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному  

кварталу. 
 

7. Порядок та строки сплати збору, строк та порядок подання звітності 

про обчислення і сплату збору визначаються пунктом 268.7 статті 268 

Податкового кодексу України. 
 

8. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 3, 5, 6, 7 рішення 

міської ради від 19 березня 2019 року № 2454 "Про встановлення ставок 

туристичного збору на території міста Кропивницького". 
 

9. Департаменту з питань економічного розвитку оприлюднити це 

рішення в місцевих засобах масової інформації. 
 

10. Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року. 
 

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 

08 липня 2021 року № 553 

 

 

СТАВКИ 

туристичного збору на території Кропивницької міської територіальної 

громади 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року 

Код 

області 
Код міста Код згідно з КАТОТТГ: 

Найменування  

об’єднаної територіальної 

громади 

11 1123 UA35040210000014072 
Кропивницька міська  

територіальна громада 

Класифікація місць проживання (ночівлі) 

Ставки збору для місць проживання 

для однієї особи за одну добу 

тимчасового розміщення (відсотків 

розміру мінімальної заробітної плати) 

№ 

з/п 
Найменування 

Для внутрішнього 

туризму    

Для в'їзного 

туризму  

1 Готелі, мотелі, кемпінги та інші 
заклади готельного типу 

0,5 2,0 

2 Гуртожитки для приїжджих 0,5 2,0  

3 Хостели 0,5 2,0 

4 Будинки відпочинку 0,5 2,0 

5 Пансіонати 0,5 2,0 

6 Санаторно-курортні заклади   0,5 2,0 

7 Туристичні бази 0,5 2,0 

8 Табори для відпочинку  0,5 2,0 

9 Житловий будинок, прибудова до 
житлового будинку, котедж    

0,5 2,0 

10 Квартира  0,5 2,0 

11 Кімната 0,5 2,0 

12 Садовий будинок, дачний будинок 0,5 2,0 

13 Інші об’єкти, що використовуються 
для тимчасового проживання (ночівлі) 

0,5 2,0 

  

 

Директор департаменту з питань 

економічного розвитку                                                             Ніна РАХУБА 

 

 

 

 
 


