
 
УКРАЇНА 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

19 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 01.03.2019  року                                                                                       № 19-2    

м.Кам’янка 
 

 

Про внесення змін до рішення  Кам’янської  

міської ради № 10-3 від 26.06.2018 

 «Про встановлення окремих місцевих 

 податків і зборів на 2019 рік» 
 
 
 
 

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  положеннями Податкового кодексу України із змінами 

та доповненнями, та іншими діючими законодавчими актами України,- 

міська рада - ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до  додатку  2  рішення  Кам’янської міської ради  №10-3 

від 26.06.2018 «Про встановлення окремих місцевих податків і зборів на 2019 рік» 

(з урахування внесених змін)  та  викласти в новій  редакції (Додаток 2).  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань бюджету та управління комунальним майном. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             В.І.Тірон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сесії Кам’янської міської ради 

від  01.03.2019  року №  19-2 (з урахуванням змін) 

 

Положення  

про туристичний збір 
 

1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення міської  ради об’єднаної територіальної громади про 

встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з 

тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в 

зазначений строк. 

2. Ставка збору  встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи 

у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 

268 Податкового кодексу України,  у розмірі  0,5  відсотка - для внутрішнього 

туризму та 3 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

3. Базою справляння є загальна кількість діб тимчасового розміщення осіб у 

місцях проживання (ночівлі). 

4. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) визначаються  відповідно 

до пункту 268.5. статті 268 Податкового кодексу України. 

5. Особливості справляння збору 

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим 

розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють 

збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, 

визначених рішенням міської ради.  

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання 

(ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, 

виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним 

туристичного збору відповідно до Податкового Кодексу та рішення міської ради. 

5. Порядок сплати збору 

5.1 Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, 

у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно 

до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками 

до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно). 

5.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого 

податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового 

агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням 

підрозділу. 

6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 

Секретар міської ради                 А.М.Плєшкань 

 
 


