
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 січня 2011 року                                                              № 117

Про встановлення 
місцевих податків і зборів 

     Керуючись ст.140, 143, 144 Конституції України, ст.26  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, п.5.2 ст.5, ст.12, 266, 267, 268,                        
пунктом 5 розділу ХІХ “Прикінцеві положення” Податкового кодексу 
України, ст.69 Бюджетного кодексу України та враховуючи пропозиції 
Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції, Кіровоградська
міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території м.Кіровограда наступні  місцеві податки і 
збори:

єдиний податок;
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
збір за місця для паркування транспортних засобів;
туристичний збір. 
2. Встановити   платників  податків,  об’єкт  та   базу   оподаткування, 

ставки податків, податковий період, порядок обчислення, строки та порядок 
сплати податків і зборів згідно з додатками 1-4.

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 грудня 2010 року № 64 “Про встановлення місцевих 
податків і зборів”, п.1, 2, 3, 4, 6 рішення Кіровоградської міської ради від 
13 квітня 2010 року № 3343 «Про затвердження  Положення  про  розміри,  
порядок сплати  та    перерахування місцевих податків і зборів», рішення 
Кіровоградської міської ради від 22 липня 2010 року № 3621 «Про внесення 
змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 13 квітня  
2010  року № 3343», п.1, 3, 4, 5, 6 рішення Кіровоградської міської ради від 
6 листопада 2008 року № 1358 «Про встановлення розмірів ставок єдиного 
податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності», рішення 
Кіровоградської міської ради від 12 березня 2009 року № 1852 «Про внесення 
доповнень до додатка до рішення Кіровоградської міської ради від 



2
6 листопада 2008 року № 1358», рішення Кіровоградської міської ради 
від 18 серпня 2009 року № 2401 «Про внесення доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 6 листопада 2008 року № 1358» та рішення 
Кіровоградської міської ради від 11 червня 1998 року № 11 “Про вартість 
торгового патенту на здійснення торгівлі по м.Кіровограду” зі змінами та 
доповненнями (рішення Кіровоградської міської ради від 28 грудня 
1999 року № 432 і від  23 грудня 2003 року № 607) з моменту набрання 
чинності цього рішення».

4. Відділу по роботі із засобами масової інформації (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. 

5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку та директора департаменту розвитку торгівлі, 
побутового обслуговування, транспорту та зв’язку - заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М.

Міський голова                                                                О.Саінсус

Москаленко
243493


