
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від 11 лютого  2013 року                                                                      №  75 
 
 
Про      погодження      проекту     
рішення Кіровоградської міської       
ради «Про   внесення  змін   до  
рішення Кіровоградської міської  
ради від 27 січня 2011 року №117  
«Про встановлення місцевих  
податків  і зборів»  
 
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,  статтями                    
27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим 
кодексом України, враховуючи пропозиції Кіровоградської об’єднаної 
державної податкової інспекції Кіровоградської області Державної 
податкової служби від 26 грудня 2012 року № 2424/9/15-3-38, виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про   
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                             
27 січня 2011 року №117 «Про встановлення місцевих податків  і зборів», що 
додається. 

2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради на 
чергову сесію. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                
Василенка І.М. 
 
 
Міський голова                                                                                      О. Саінсус 
 

 
 
 

Селіванова 24 13 26 

 
 
 



 
 

ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
11 лютого 2013 року 
№ 75 
 
Проект 

 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е  Н  Н Я 

 
від «_____» _________2013 року                                                      № ______ 
 
            
Про внесення змін  до рішення 
Кіровоградської міської ради від    
27 січня 2011 року №117 «Про 
встановлення місцевих податків  і 
зборів» 
 
 Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України,  статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим 
кодексом України, враховуючи пропозиції Кіровоградської об’єднаної 
державної податкової інспекції Кіровоградської області Державної 
податкової служби від 26 грудня 2012 року № 2424/9/15-3-38,  міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                  
від 27 січня 2011 року №117 «Про встановлення місцевих податків  і зборів»  
(із змінами, внесеними рішеннями Кіровоградської міської ради                                        
від 30 червня 2011 року № 626, від 29 грудня 2011 року № 1131), а саме:  

1) до розділу 1. «ЄДИНИЙ ПОДАТОК» згідно з додатком; 
 2) підпункт 2.4.1 пункту 2.4 «Порядок обчислення та строки сплати 
збору» розділу 2. «ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТУ» 
викласти у наступній редакції  «2.4.1 Сума збору за місця для паркування 
транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за 
звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для 
квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням 
об'єкта оподаткування.»; 
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 3) у підпункті а) підпункту 3.2.2 пункту 3.2 «Види діяльності, які 
провадяться з придбанням пільгового торгового патенту» розділу 3. «ЗБІР ЗА 
ПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  
замінити слова «центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту 
та зв’язку,»  на  «центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  
державну політику  у сфері надання послуг поштового зв'язку,»; 

4) у підпункті б) підпункту 3.2.2 пункту 3.2 «Види діяльності, які 
провадяться з придбанням пільгового торгового патенту» розділу 3. «ЗБІР ЗА 
ПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  
замінити слова «центральним органом виконавчої влади у сфері культури;» 
на  «центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики у сфері культури;»; 

5) підпункт д) підпункту 4.1.2 пункту 4.1 «Платники збору»                  
розділу 4. «ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР» викласти у наступній редакції: «особи, які 
прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення,     
реабілітацію    до    лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих  та 
санаторно-курортних закладів, які мають ліцензію  на  медичну  практику та 
акредитацію центрального органу виконавчої  влади,  що  реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров'я;»; 
 6) підпункт 4.1.2 пункту 4.1 «Платники збору» розділу 4. 
«ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР» доповнити  наступними пунктами: 
 «е) діти віком до 18 років; 
   є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та  
санаторно-курортні заклади.»; 
 7) підпункт 4.6.1 пункту 4.6 «Порядок сплати збору» розділу 4. 
«ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР» викласти у наступній редакції: «4.6.1 Сума  
туристичного  збору,  обчислена відповідно до податкової декларації за 
звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для 
квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням 
податкових агентів.»; 
 8) в пункті 1.5  розділу 5. «ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 
ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ» замінити слова та цифри                     
«01 січня 2012 року» на слова та цифри «01 січня 2013 року». 
 
 

 Міський голова                                                                                    О. Саінсус 

  
 
 
 
 
 
 
Селіванова  . 24 13 26 

 



 
 

Додаток  
до рішення Кіровоградської  
міської ради 
«_____»____________2013 року  
№_____ 

 
Зміни до розділу 1. ЄДИНИЙ ПОДАТОК  

 
 У пункті 1.1. «Платники податку»: 

перше речення абзацу четвертого підпункту 2 доповнити словами:             
«а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу 
(реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння;»; 

друге речення абзацу четвертого підпункту 2 викласти в наступній 
редакції: «Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої або 
п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, 
встановленим для таких груп.»; 

доповнити підпунктами 5 і 6 наступного  змісту: 
«5) п’ята група - фізичні особи-підприємці, у яких протягом 

календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень; 
6) шоста група - юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 
доходу не перевищує 20 000 000 гривень.». 

 
У пункті 1.2. «Не є платниками податку»: 
 підпункт 4 доповнити словами «(крім виробництва, постачання, 

продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння);»; 

 підпункт 5 доповнити словами «крім реалізації корисних копалин 
місцевого значення;»; 

 підпункт 8 викласти в наступній редакції: «8) діяльність з надання 
послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не 
підлягає ліцензуванню);»; 

 підпункт 1.2.3. після слів «житлові приміщення» доповнити словами 
«та/або їх частини». 

 
Підпункт 1.4.3. пункту 1.4. «Ставки податку» доповнити текстом 

наступного змісту:  
«Для п’ятої і шостої груп платників єдиного податку: 
3) 5 відсотків доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з 

Податковим кодексом; 
4) 7 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до 

складу єдиного податку згідно з Податковим кодексом.»; 
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в абзаці першому підпункті 1.4.4. замінити слова «першої, другої і 
третьої» на «першої - третьої і п’ятої»; 

в абзаці другому слово і цифри «підпунктах 1, 3» замінити словом і 
цифрами «підпунктах 1, 2, 3 і 5»; 

в абзаці першому   підпункту 1.4.5. замінити слова «четвертої групи» 
на  «четвертої та шостої груп». 

 
В абзаці третьому пункту 1.5. «Порядок нарахування та строки сплати 

єдиного податку» замінити слова «третьої  і четвертої» на «третьої – шостої». 
 
Пункт 1.6. «Податковий (звітний) період» викласти в наступній 

редакції: 
«Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 

першої та другої груп є календарний рік. 
 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 

третьої-шостої груп є календарний квартал.». 
 
У підпункті  3 пункту 1.7. «Платники єдиного податку  звільняються 

від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких 
податків і зборів» замінити слова  та  цифри  «визначену підпунктом               
1 пункту 1.4.3» на «визначену підпунктом 1 або 3 підпункту 1.4.3.». 
 
 
 
Начальник управління економіки     О.Осауленко  
 

 
 
 

 


