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Чугуївська міська рада та її виконавчий комітет на Ваш запит 
повідомляє, що у Вас є можливість ознайомитися на сайті Чугуївської 
міської ради з інформацією, що стосується Ваших питань, в розділі 
«Бюджет» міста Чугуєва, «Місцеві податки та збори».

Додаток на 6 аркушах тільки адресату.

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради К.О.БАРМІН

Батченко, 227-39
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ЧУГУЇВСЬКА М ІСЬКА РА ДА  

ХА РК ІВС ЬК О Ї ОБЛАСТІ

VI сесія VI скликання 

РІ  Ш Е Н Н Я

'від 28.01.2011 

, м. Чуг уїв № 105 -VI

(Про твердж ення

.шжешія про зб ір  за  м іс ц я  

ївркуішши тр ан сп ор тн и х  за с о б ів »

. лючись п. 24 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

|т їгїн к  сг.ст. 10, 12 р. І та ст. 266 р. XII Податкового кодексу України,

іі'узсі.л., \мська рада

Вирішила:

Щ

іранспорт

З̂атвердити «Положення про збір за місця паркування транспортних 

' засобів» (додається).

^Фінансовому управлінню Виконавчого комітету Чугуївської міської 

•-'ради підготувати пропозиції щодо залучення суб’єктів господарювання 

організації та проведення діяльності із забезпечення паркування 

ртних засобів на території міста на конкурсних засадах та 

розглянути їх на постійних депутатських комісіях до 1 квітня 2011 року. 

Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника 

:.‘:о,^го голови ВАРЖЕЇНОВА ІО.К.

Кі-про.іь за виконанням даного рішення покласти на постійні 

де-уііпські комісії міської ради з питань бюджету та соціально- 

економічному розвитку (ШУМАНСЬКИЙ С.Г.) і з питань інвестиційно- 

інноваційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу (ЛУШН 

С.В.І

Г .М . М ІН А Є В А

- .»*«■ >» * ■ ОТ*--:



І
 Додаток

до рішення міської ради 
від 28.01.2011р. 

(VI сесія VI скликання № I05-VI)

Положення про місцевий збір за місця для паркування 
транспортних засобів

аппіки збору

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

шва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням міської 

ізову ють та провадять діяльність із забезпечення паркування 

,;х скобі в на майданчиках для платного паркування та спеціально 

автостоянках.

ерелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації 

кадАчмшя діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, 

м\ зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне 

туванн»:. кількість місць для паркування транспортних засобів, 

джуї і .ся рішенням міської ради про встановлення збору (додаток 1).

Î.OG'tki і база оподаткування збору

Ü.Um m o m  оподаткування є спеціальна земельна ділянка, яка згідно 

Іням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування 

ор лих засобів на автомобільних дорогах загального користування, 

|ах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги 

іі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів міського 

і}, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для 

атного паркування транспортних засобів, передбачених статтею ЗО 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 

шш, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркіигів 

шь, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів міського

;3. До бази оподаткування не включається 15 відсотків загальної 



■;ль не використовується для підприємницької діяльності, інваліди з 

йям опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до 

) забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування 

білем. і а законні представники недієздатних інвалідів або дітей- 

ів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно

го- апарату, а також для безоплатного паркування транспортних
і -  .
ццо належать підприємствам, установам, організаціям громадських 

Цій інвалідів та сфери соціального захисту населення і перевозять 

&(дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату;

,'Ставки збору

їавки збору встановлена за кожний день провадження діяльності із 

чення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний 

тощі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження 

[іяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, 

іпеної законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Порядок обчислення та строки сплати збору

1. Збір сплачується до міського бюджету авансовими внесками до ЗО 

зключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Остаточна 

іору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий 

{) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), 

ться у строки, визначені Податковим кодексом України для подання 

ьпої податкової декларації за формою, затвердженою центральним 

! державної податкової служби.

2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 

їзд и т ь  діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

їй ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, 

ший зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі 

юї податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

Відповідальність за порушення податкового законодавства та 

ль податкових органів

1. Платники збору та їх посадові особи несуть відповідальність у разі 

ін я  порушень, визначених податковим законодавством та іншим 

авством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, 

що до Податкового кодексу України та інших законів України.



.. За іеподання, порушення порядку заповнення та строків подання 

декларації органам державної податкової служби, недостовірність 

* інформації платники збору та їх посадові особи несуть 

©льність відповідно до норм Податкового кодексу України.

Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у 

яяння збору за місця для паркування транспортних засобів 

^державна податкова служба.

їзаступник міського голови В А Р Ж Е ІН О В



ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ГХУІ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш  Е Н Н Я

« 26 » 12 2014 Чугуїв № 3006-УЇ

Про внесення змін до рішення VI сесії 
Чугуївської міської ради VI скликання 
від 28.01.2011 № 105-VI «Про затвердження 
«Положення про збір за місця паркування 
транспортних засобів»

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління 

БУТОВОЇ О.О., керуючись п. 24 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.12.2009 № 1342 «Про затвердження Правил паркування 

транспортних засобів» (зі змінами), Чугуївська міська рада

1. Призупинити дію п.1.2 «Положення про збір за місця паркування 
транспортних засобів».

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
НИКИТЧЕНКА М.А..

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії: з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (ШУМАНСЬКИЙ С.Г.) та з 
питань інвестиційно-інноваційної діяльності, розвитку малого та середнього 
бізнесу (ЛЗ

В И Р 1 Ш И Л  А:

ЗГІДНО з 
ОРИГІНАЛОМ

Міський

5 Ж

/
Г.М.МШАЄВА



Додаток і 

до рішення міської ради 
від 28.01.20 і ) р . 

(VI сесія VI скликання № 105 -VI)

, Уповноважена особа, щ о

ф

Місцезнаходження 
земельної ділянки

%

Загальна
Технічне

облаштування
ф

К іл ьк ість  м ісць 

о

для чаркування.

А.
і : організовує та провадіпь 

діяльність із забезпечення 
І і і а р кування автотранспорту

І

площа 
ділянки, м2 ВСЬОГО

В т.ч. для 
пільгового 
чаркування

М П  «М рія» від б. Комарова 3 по 
б. Комарова 7

300 26 3

від вул.
Жадановського 11 до 

б. Комарова

600 52 7

по б. Комарова от 
вул. Жадановського до 

вул. Р.Люксембург

150 13 1

по вул. Жадановського 
біля буд. 2

250 • обладнана 
дорожніми 

знаками, має 
розмітку місць 

стоянки 
автотранспорту

22 3

1|

Перший заступник міського голови Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ


