
вiд l 8 грулня 2013 року N9 298 1-МР
м. Суми

Про внесення змlн

СУМСЬКА MICЬKA РАДА
VI скликАltня XXXVI сЕсlя

рIшвння

до рlшення
ради вiд
N9 212-МР

СумськоТ
26 сiчня

MlcbKol
20l l року

<Про встановлення збору за мiсця для
11аркуванl{я транспортних засобiв>
(зi змiнами)

Вiдповiдно до cTaTTi 69 Бюджетного кодексу YKpairIlt, статей
Податкового кодексу Украilrи, керуючись статтею 25 Закону
<Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, Сумська MicbKa рада

l0, 266
YKpaiH и

ВИI'lШИЛА:

l. Унести змiни до рiшення Сумськоi MicbKoi рали вiл 26 сiчня 20ll року
ЛЬ 2l2-MP <Про встановлення збору за мiсця для паркування транспорl,нлlх
засобiв> (зi змiнами), а саме:

1.1. Пункти 3, 4 рiшення виключити, у зв'язку з цим пункти 5. б рirпеrrIrя
вважати пунктаN,tи 3, 4 вiдповiдно.

|.2. Додаток до рiшення викласти в новiй релакlrii згiдно з до.цаl,коt\,l лt-l

даного рiшення.
2.Рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд 21 грулня 2011 року Ns 104l - МР

<Про внесення змiн до рiшення CyMcbKoi MicbKoi рали вiд 26 сiчня 201 l pott1

J\Ъ 212-МР <Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних
засобiв>> вважати таким, що втратило чиннiсть.

3. Щане рiшення набирас чинностi з 01 сiчня 2014 року.
4. Органiзачilо виконання даного рiшення Ilокласти на першого засl,уtlника

мiського голови Гайдабруса А.

MicbK ловаг

ць: Липова С.А.
l 8.12.20l з

Br.l

Г.М. MiHacB
l|

l

l



Додаток
до рiшення СумськоТ
<Про внесення змiн
CyMcbKoi MicbKoi
26 сiчня 20l1 року

MicbKoT ради
до рiшення
ради вiд
N9 2l2-MP

<Про встаtrовлення збору за мiсця для
паркування транспортних
(зi змiнами)

засобiв>

вiл 18 грулня 20l 3 року N,l 298 l МР

По.поженrrя про збiр за мiсця для паркуваrtltя Tparrcпop,1,1l llx засобiв

1. Загальнi положенrlя
1.1. Положення про збiр за мiсця для паркуваtlня транспортних засобiв (лалi -

положення) розроблень у вiдповiдностi з Податксlвим кодексоN,l Укратни та iншиlrt

чинним законодавством i визначас мехаttiзм справляtltlя, порядок обчислення ,га

слати збору за мiсця для паркування транспортних заrсtlбiв,

1.2. Наведенi У цьому Положеннi термiни вживаIоться t] ],aI(OMy значеннi:

1.2.1. Паркування - розмiщення транспортного засобу на майданчику для

паркування.
1.2.2. Мiсце для паркування - мiсце стоянки одного трансllортного засоО)l

на майданчику для паркування, позначене дорожньою розмiткоtо вiдловiдно до

Правил дорожнього руху.
1.2.3. Майданчики для платного паркування - площа територii (землi), rrttl

наJIежить на правах власностi територiа_llьнiй громадi або лержавi, на якiй

вiдповiдно до рiшення органу мiсцевого самоврядування здiйснюсться пла,t,l Ie

паркування транспортних засобiв,
майданчики для платного паркування обладнуються вiдповiдно до вимоl,

постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл з грудня 2009 року JФ l34]
uПро затвердженнrl Правил паркування транспортних засобiв> i Правrл'Jl

дорожнього руху.
|.2.4. Спецiа;rьно вiдведенi автостоянки - площа територii (землi), utо

наJIежить на правах власностi територiальнiй громадi або державi. якI

визначаеться органами мiсцевого самоврядування iз всr,ановленням правил щод()

вiдповiдальностi за збереження транспортного засобу,

!,о спечiально вiдведених автостоянок можуть ншIежати комунальнl гара)lil,

стоянки, паркiнги (булiвлi, споруди, ix частини), якi побудованi за рахунок кошt,гitl

мiсцевого бюджеry з метою здiйснення органiзацii паркування Tpaнcпop],Illlx

засобiв.
не належать до спецiально вiдведених автостоянок гараЖi. aBTocTorllllill.

власникИ або користуВачi якиХ с пJIатникамИ земельного податк), абr; tlpctt,ttttii

плати за ,a*anu"i дiлянки державноi i комунальноi власностi, а тако)к зсrtс.tt,tti

дiлянки, що належать до прибудинкових територiй.;lI()ll;l
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2. Платники збору
2.|. Платниками збору е юридичнi особи, iх фiлii (вiддiлення,

представництва), фiзичнi особи - пiдприемцi, якi рiшенням Сумськоi мiськоi ради
уповноваженi органiзовувати та провадити дiяльнiсть iз забезпечення паркування
транспортних засобiв на майданчиках для платного паркування та спецiально
вiдведених автостоянках.

2.2. Перелiк спецiальних земельних дiлянок, вiдведених для органiзацiТ т,а

провадження дiяльностi iз забезпечення паркування транспортних засобiв, в

якому зазначаються ix мiсцезнаходження, загшIьна площа, технiчне
облаштування, кiлькiсть мiсць для паркування транспортних засобiв,
затверджуеться рiшенням CyMcbKoi MicbKoi рали про встановлення збору
(лолаеться).

Таке рiшення разом з перелiком осiб, якi уповноваженi органiзовувати r,a

провадити дiяльнiсть iз забезпечення паркування транспортних засобiв, нада€ться
виконавчим органом MicbKoi ради органу державноi податковоТ служби.

3. Об'скт i база оподаткування збором
3.1. Об'сктом оподаткування е земельна дiлянка, яка згiдно з рiшенням

СумськоТ MicbKoi ради спецiально вiдведена для забезпечення паркування
транспортних засобiв на автомобiльних дорогах загального користуваIiня,
тротуарах або iнших мiсцях, а також комуналыti гара;кi. сlоянкll. паркiнги
(будiвлi. споруди, Тх частини), якi побулованi за рахунок коштiв мiсцевого
бюлжету, за винятком площi земельноi дiлянки, яка вiдведена для безоплатного
паркування транспортних засобiв, передбачених cTaTTeIo З0 Закону УкраIни "l1po
основи соцiальноi захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi".

3.2. Базою оподаткування е плоша земельноi дiлянки, вiдведена для
паркування, а також площа комун€lJIьних гаражiв, стоянок, паркiнгiв (булiвель,
споруд, ix частин), якi побудованi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету.

4. Ставка збору
4.1. Ставка збору встановлюеться за кожний день провадження дiяльнос,ti iз

забезпечення паркування транспортних засобiв у гривнях за l квадратний метр
площi земельноi дiлянки, вiдведеноi для органiзачiТ та провадження такоI

дiяльностi, у розмiрi 0,03 вiдсотка MiHiMMbHoi заробiтноi плати, установленоi
законом на i сiчня податкового (звiтного) року.

5. Порядок справляння збору
5.1. Податковi декларачii збору за мiсця для паркування транспортних

засобiв подаються платниками податкiв до органу державноi податковоi слу;кби
протягом 40 календарних днiв. що насlають за ocTaHHiM капендарни\4 днс\|
звiтного (податкового) кварталу,

5.2. Внесення змiн до податковоi звiтностi проводиться у вiдповiднос,l,i 1кl

статгi 50 Податкового кодексу Украiни.
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5.3. Якщо останнiй день строку подання податковот деклараuii припада€ на

вихiдниЙ або святковИй день, ,о ociaHHiM днем строку вважаеться олераIliйrrий

(банкiвський) день, що наста€ за вихiдним або святковим днем,

5.4. Збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв справлястьсЯ

суб'ектоМ господарювання, уповноВажениМ рiшенням Сумськоi MicbKoi рали

органiзовувати та провадити дiяльнiсть iз забезпечення паркування транспортних

засобiв.

6. [Iорялок обчислення та строки сплатIr збору
6.1. ciyMa збору за мiсця для паркування транспортних засобiв, обчислетtа

вiдповiдно до податковоi декларачii за звiтний (полатковий) квартал, сплачуеться

щоквартально, у визначений для квартального звiтного (податкового) ПеРiОЛУ

строк, за мiсцезнаходженням об'скта оподаткування,
6.2. Платник збору, який мае пiдрозлiл без статусу юридичноi особи, шО

провадитЬ дiяльнiстЬ iз забезпечення паркування транспортних засобiв на

земельнiй дiлянцi не за мiсцем peecTpauii такого платника збору, зобОВ'ЯЗаНИl]

заресструвати такий пiлроздiп 
"* 

nnui""Ka збору в органi лержавноi податковоТ

службИ за мiсцезнахОдженням земельноi дiлянки,
6.З. .Що мiського бюджету зараховуеться 100% збору за Ir,tiсця для

паркування транспортних засобiв.

7. Податковий перiол
7.1. Базовий податковий (звiтний) перiол лорiвнIое календарноN,lу квар'гаЛУ,

8. Вiдповiдальнiсть
8.1. ВiдповiДальнiстЬ за повнотУ та правильнiсть справляIlня, сво€часнlсть

сплати збору ло мiського бюджету покладаеться на платникiв збору за мiсця Jля

паркування транспортних засобiв у вiдповiдностi до Податкового кодексу

Украiни вiд 02.12.2010 N9 2755-VI (зi змiнами).
8.2. На платника збору, що не подав або несвоечасно подав податкову

декларацiю збору за мiсця для паркування транспортrIих засобiв, а також не

aпnua"" суму самостiйно визначеНого грошовоГо зобов'язанНя протягом сгрrlкiв,

визначениХ чинниМ законодавстВом Украiни, накладаються штрафнi санкuiТ у

розмiрах, передбачених Податковим кодiксом Украiни вiд 02.12.2010 лъ 2755-vl

1зi змiнами).
8.з. ПiслЯ закiнченнЯ встановлениХ чинниМ законодавством Украiни cTpoKll]

погашеннЯ узгодженогО грошовогО зобов'язаннЯ I{a суму податкового борr,1,

нараховуеться пеня у вiдповiдностi до Податкового кодексу Украiни вiл

02.|2.2010 Л9 2755-И (зi змiнами).

9. Контроль.
Контроль за своечаснiстю подання податковоi декларацii збору за пliсtlя ,iL,tЯ

м

паркуваннЯ транспортниХ засобiв, правильнiстЮ його обчисленtlя. lI()l}Il(Il()l() l
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свосчаснiстю сплати до бюджету здiйсню€ться органом державноi податковоi

служби.

Мiськи Г.М. MiHaeB

в : Липова С.А.
1 8. l 2.20 1з


