
ПРОЄКТ 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                                        №  

м. Краматорськ      

 

Про встановлення ставок збору та 

порядку сплати збору за місця для 

паркування транспортних засобів на 

території Краматорської територіальної 
громади 
 
 

З метою розвитку паркувального простору та впорядкування паркування транспортних 

засобів на території Краматорської територіальної громади, керуючись статтею 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 268-1 Податкового кодексу 
України, 

 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Встановити ставку збору за місця для паркування транспортних засобів на території 

Краматорської територіальної громади у розмірі 0,005% від мінімальної заробітної 

плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 
 
2. Встановити порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на 

території Краматорської територіальної громади (додається). 
 
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету це рішення, разом з переліком осіб, 

які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів та переліком спеціальних земельних ділянок, відведених для 

організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 

засобів, надати до Краматорської ДПІ ГУ ДПС у Донецькій області в порядку, 

встановленому розділом I Податкового Кодексу України. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом повноважень.  
 

 
 
 
Міський голова                                   Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Додаток 
до рішення міської ради 
                     № 

 
Порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів на території 

Краматорської територіальної громади 
 

  
 1. Платники збору 
 
 1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні 

особи - підприємці, які згідно з рішенням Краматорської міської ради, організовують та 

провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для 
платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 
 
 1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх 

місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування 

транспортних засобів затверджується окремим рішенням Краматорської міської ради. 
 
 2. Об’єкт і база оподаткування збору 
 
 2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Краматорської 

міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на 

автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також 

комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за 

рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для 

безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України 

"Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". 
 
 2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а 

також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які 

побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету. 
 
 3. Ставки збору 
 
 3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із 

забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної 

ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі, встановленому 

відповідним рішенням Краматорської міської ради, але не більш ніж 0,075 відсотка 
мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 
 
 4. Порядок обчислення та строки сплати збору 
 
 4.1. Порядок обчислення та строки сплати збору встановлено пунктом 5 статті 268

1 
Податкового Кодексу України. 
 
 
 
 
Секретар міської ради       Ігор СТАШКЕВИЧ 
 
 
 


