
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Вісімнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 13.07.2022  № 1132-18/2022 

с. Пнів 

 

Про ставки місцевих  
податків і зборів 

 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 7, 10, 12, 30, 266 
Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивні 
висновки постійної комісії сільської ради з питань соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити на території Пасічнянської сільської територіальної громади 

ставки єдиного податку платників спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності: 

1.1. для першої групи платників єдиного податку – 5% розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 
січня звітного(податкового) року; 

1.2. для другої групи платників єдиного податку – 10% розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного(податкового) року. 

2. Інші елементи єдиного податку (платники податку, об’єкт 
оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення 
суми податку, порядок сплати податку, строки сплати податку) та відносини, 
що виникають у сфері справляння єдиного податку, визначаються 

(встановлюються)  відповідно до статей 291-300 Податкового кодексу України.  
3. Встановити на території Пасічнянської сільської територіальної громади 

ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 
гривень за легковий автомобіль з року випуску якого минуло не більше п’яти 
років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року. 



4. Інші елементи транспортного податку (платники податку, об’єкт 
оподаткування, база оподаткування, податковий період, порядок обчислення 
суми податку, порядок сплати податку, строки сплати податку) та відносини, 
що виникають у сфері справляння транспортного податку, визначаються 

(встановлюються) відповідно до статті 267 Податкового кодексу України.  
5. Встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового 

розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі 0,1 відсотка – для 
внутрішнього туризму та 0,5 відсотка – для в’їзного туризму від розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

6. Інші елементи туристичного збору (платники збору, база справляння 
збору, порядок обчислення суми збору, порядок сплати збору, строки сплати 
збору) та відносини, що виникають у сфері справляння туристичного збору, 
визначаються відповідно до статті 268 Податкового кодексу України. 

7. Рішення сільської ради від 08 липня 2021 № 511-8/2021 «Про плату за 
землю та інші місцеві податки і збори на 2022 рік» вважати такими, що 
втратили чинність. 

8. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства 
України. 

9. Відділу земельних відносин, екології, комунальної власності, 
архітектури та містобудування (Р. Д. Максим’юк) надіслати копію даного 
рішення в Надвірнянську державну податкову інспекцію ГУ ДПС в Івано-

Франківській області для врахування при здійсненні адміністрування місцевих 
податків і зборів. 

10. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 
11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 
податків та інвестицій (Є. О. Космірак). 

 

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 

 


