
РІШЕННЯ 

г Про затвердження «Положення про порядок 
справляння та сплати місцевих податків і зборів» 

в новій редакції 

РОЗГЛЯНУВU1и подання фінансового управління Броварської 
міської ради, керуючись статтею 143 Конституції України, п.24 ст.26 та ст .. 69 
Закону України "Про місцеве самоврядування", статтею 15 Закону України "Про 
систему оподаткування" , статтею 18 ДСlсрету Кабінету Міністрів України "Про 
місцеві податки і збори", Указу Президента України від 28.06.99 р. Н!!761199 «Про 
впорядкування механізму сплати ринкового збору», враховуючи рекомендації 
Броварської об»єднаної державної податкової інспекції, управління економіки та 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

1. Встановити наступні місцеві податки і збори: 
- податок з реклами, 

- комунальний податок, 

збір за паркування автотранспорту, 

- ринковий збір, 
- збір за видачу ордера на квapT~py, ". .. 

збір за видачу дозволу на РОЗМІщення об ЄКТІВ ТОРГІВЛІ, 
- збір з власників собак. 
2. Затвердити в новій редакції "Положення про порядок справляння та 

сплати місцевих податків і зборів ", що додаються. 
3 Вважати таким що втратило чинність ріU1ення Броварської міської ради 

від 15:04.2004 р. Н!! 435-21-24 «Про впровадження місцевих п~датків і Зборів. T~ 
затвердження Положення про порядок справляння та сплати МІсцевих подаТКІВ І 

Зборів». . 
4. Секретарю ради Сапожку І.В. забезпечити друкування даного рішення в 

засобах масової інформації. . n f.i ~ еок' 
5. Це рішення н,бирає чинност.~ 1:·~1·2· . 

. І СІ & • 

. голови В.О.Андрєєва. Їi.~ !\ ~ t І В С 
Секретар ради ..:\ '0 ~ I(r1I •• апожко 

М •. !,р-овари ом ь· '. 
и ~(#t,JJ.. UO,+.' ІІІ е; ~ 'j" • ..... '.' ~. 

Н!! о!3, -81- ()f ~ .. 
ЗА Т. fipo8DpCWt8 a"Y/fDPН"" 2DOS ро 3 ..... Nl155-2OtЮ 



Подання: 

начальник 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник управління економіки 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов' язки 
начальника загального відділу -
головний спеці~іст загального відділу 

- голова комісії з питань соціально
економічн~го та.культурного розвитку, 
бюджету,фlнаНСІВ та цін 
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ЗА1ВЕРДЖЕНО 
рішенням !~ сесііміськоїради 
Biд'~" y~ 200_po~ 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПОРЯДОК СПРАВЛЯННЯ ТА СПЛАТИ 
МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 

РщцілLЗanшьні пWloжeшur. 

1: 1 Положення про механізм справляння та порядок сплати місцевих податків і 
зборІВ розроблено на ~C~OBi .Законів України: від 25.06.91 р. N!! 1251-Х11 "Про 
систему оподаткування (ІЗ ЗМІНами та доповненнями); від 21.05.97 р. N!! 280/97-ВР 
"Про місцеве самОВРядУвання в Україні" (із змінами і доповненнями); від 
21.12.2000 р. N!! 2181-111 "Про порядок погашення зобов"язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами"; Декре1У Кабіне1У 
Міністрів Украіни від 20.05.93 p.N!! 56-93 "Про місцеві податки і збори" (із змінами 
та доповненнями); Указу Президента України від 28.06.1999 р. N!! 761/99 "Про 
впорядкування механізму сплати ринкового збору", наказів ДПА України від 
24.12.2003 p.N!!624, К!!625, К!!627, N!!629, N!!630 "Про затвердження форми 
податкового розрахунку ... ". 

1.2 Це Положення є обов"язковим до виконання юридичними особами, іх 
філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, що не мають 
статусу юридичної особи, а також фізичними особами, в тому числі які є 
суб"єктами підприємницької діяльності на території міста Бровари Київської 

області. 

РозділИ. 

Порядок спраВЛJIННЯ місцеВllХ податків і зборів. 

1. коА'уналыlllї ІІ0да",ок: 
1.1 Платниками комунального податку є юридичні особи, іх філії по 

М.Бровар~, крім бюджетних установ, організацій, шаново-дотаційних та 
сільськогосподарських підприємств. . 

1.2. Об'єкт оподаткування - річний фо~ ОIIJ1ати IIpaцt, обчислений виходячи з 
розміру неоподатковуваного МіНіМУМУ ДОХОДІВ ГPOMaдJIН. 

1.3. Ставка податку - 10 відсотків річного ~oндy оплати праці, ОБЧ~СЛ~НО~ 
ВИХодячи з неоподаткованого мінімуму ДОХОДІВ гр?мадян. 1.4.Базовии ЗВІТНИИ 
(податковий) період для комунального податку ДОРІВlПОє календарному кварталу. 

N 
. axy~rz 110 комунального податку подаються до Броварської 

одаТКОВI розр ЖUU'А • • 

Oдm Київської області протягом 40 календарних ДНІВ, наступних за останНІМ 



JIIIIIeJlдllPНИМ днем звітного (под/IТКQвоro) КDapтany, за встановленою формою. 

у разі, коли у М~бутніх пода,,:кових пе~іодах ІШатник податку самостійно 
виявляє помилки, що МІСТЯТЬся У ранІше поданІЙ нею податковій декларації такий 
плаТНИК податку ~ОБОВ' язаний подати нову (УТОчнену)податкову декларацІю, що 
містить виправлеНІ показники. 

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на 
вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наmyпний за 
вихідним або святковим робочий день. 

СІШата комунального податку здійснюється протягом 1 О-ти календарних 
днів, наступних за ocт~iM днем відповідного граничного строку, передбаченого 
для подання розрахуНКІВ. 

Сума податку визначається платником самостійно, виходячи з 
середньоспискової чисельності штатних працівників облікового складу. 

2. Ринковий збір: 

2.1. ПЛатниками ринкового збору є юридичні особи усіх форм власності, 
громадяни, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші 
товари на ринках міста. 

2.2. Об'єктом оподаткування є плата за торгові місця на ринках і в павільй?н~, 
на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, ВІЗКІВ~ 
мотоциклів, РУЧНИХ візків, що використовуютьс~ юридичн~ ОСОб~И І 
громадинами ДЛJI реалізації сільськогосподарської ! промислово! ПРОДУКЦll . та 
інших товарів. 

2 3 Р .... б· аuттcrється за кожний день торгівлі. Ставки ринкового збору .. инковии З Ір cI1pAUl.IA 

встановлюються В слідуючих розмірах: для фіз. для фіз. осіб для юрид 

Реалізація сільськогосподарської продукції 
rpомaдsшами \крім м"яса,сanа\ ... 
Реалізація сільськогосподарської ПРОДУ~l1 
суб"єктами підприємницької діяльносТІ 

осіб СПД осіб 

1,50 грн. 
. . 

2,25 грн. 2Р,00грн. 

( крім м"яса, сала) 2,55 грн. 2,55грн. 25,00 ГРН. 
реалізація м"яса,сала. 2,25 грн. 2,~5ГPH. 15,00 ГРН. 
реалізація промислових товарІВ 1,50 грн. 2,25грн.' . .}О,ОО грн. 
реалізація старих речей матеріалом і,95 грн. 2,25грн. 15,0 грн. 
торгівля HaciННSIМ та посадковим 2,25грн. 30,00 гри. 2,25 гри. 
Торгівля продовольчими товарами· . . 

міста Бровари визначається ВJД110В1ДИО дО 
Термін "торгове місце" на ринках них рішеииям Броварської міської ради від 

Правил торгівлі на ринках, затвердж~ правил торгівлі на ринках міста"(п.13). 
04.12.03р. Не 331-17-24 ''Про затвердже . ... 

працівниками ринку до початку Реа1ШВЦ11 
Ринковий збір справляєrься 

ПРОДУКЦії. 



2.4. Базовий звітний (податкови .... ) . 
І(81Іендарному місяцю. и перІОД для ринкового збору дорівнює 

Розрахунки по ринковому збо 
області протягом 20 календарних д~~ подаються до Броварської Oдm Київської 
звітного (податкового) місяЦJJ за Фор~В, наступних за останнім календарним днем 

010, встановленого зразка. 

у разі, коли у майбутніх податкових пе . 
виявляє помилки, ЩО містяться. ~~oдax ІШатник податку самостійно 
IUlаТНИК податку зобов'язаний у ранІше подаН1И нею податковій декларації, такий 
містить виправлені показники. подати нову (уточнену) податкову декларацію, що 

Якщо останній день строку под .. . .. . .... б .... анни податково І декларацll припадає на 
в~и а о святковии день, то останнім днем строку вважається наступний за 
вИХІДНИм або святковим робочий день. 

Сrшата ринко~ого збор~ здійснюється протягом 1 О-ти календарних днів, 
наступних за O~HIM днем В1ДПовідного граничного строку, передбаченого ДJDI 
подання розрахуНКІВ. 

~~ов~альніСТЬ ~a по~но1У і своєчасність сrшати збору покладається на 
адм1Нlстрац1Ю ринку ВІДІІОВІДНО до чинного законодавства. 

3. З6ір за паркування аОnІотранcnорmy: 

З.1.Платниками збору за парковку автотранспорту є юридичні особи та 
громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених ДJUI 
цього місцях. 

З.2.0б'єктом оподаткування є кількість годин парковки автомобілів в 
спеціально обладнаних або відведених ДJIJI цього місцях. 

З.З.Встановити ставку збору за парковку автоtpанспор1У з розрахунку за 

одну годину парковки - З відсотка від неоподаткованого мінімуму доходів 
громадян в спеціально обладнаних відведених MicЦJIX та 1 відсоток у відведених 
мicЦJIX. 

Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці парковки. 

З.4.БазовИЙ звітний (податковий) період ДJDI збору за парковку дорівшоє 

календарному місяцю. 

Розрахунки по збору за парковку под~ься до Броварської Oдm 
Київської області протягОМ 20 календ~рних ДНІВ, наступних за останнім 
календарним днем звітноro (податкового) МІСЯЦІ за встановленою формою. 

у разі, коли у майБУТНіх пода~кових пер~одах lDIатник ~~дaткy с~~стійно 
ВИJm.ляє помилки, ЩО містятьСЯ У ранппе поданlИ нею податков1И деклараЦІЇ, такий 
ПЛаТНИК податку зобов'язаний подати нову (уточнену)податкову декларацію , що 

містить виправлені показНИКИ· 

Якщо останній день строку под~ня податкової декларації припадає на 
Вихідний або святковий день, то останНІМ днем строку вважається. наступний за 



вИХідНИМ або святковим робочий день. 

СІШата збору. за парковку здійсlПОЄТЬСЯ протягом 1 О-ти календарних днів 
,""",пних за останНІМ днем вІДП· . , 

Ha,,~.1 . ОВІДного граничного строку, передбаченого ДJIJI 
поДання розрахуНКІВ. 

С>:б:ЄIcrИ підприємницької діяльноcn, що надають послуги по парковці 
автомоБІЛІВ перераховують кошти до бюджету міста. 

4. З6ір за ВlIдачу дозволу ІІа P03"IIill(eIIIIR 06"ЄЮllів ",орzі(JЛі: 

4.1. Збір за видачу дозволу на розміщення об"єктів торгівлі справляється з 
юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову 
продукцію та інші mвари на териropії міста, крім ринків. 

4.2. Збір за видачу дозволу на розміщення об"єктів торгівлі - це плата за 
оформлеННJI та видачу дозволів на торгівлю на території міста. Дозвіл видається 
уповноваженим виконкомом органом згідно рішення комісії з питань здійснення 
підприємницької діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування збору за його 

видачу за ставками, передбаченими даним положенням. 
4.3. Встановити збір за видачу дозволу на розміщення об"єктів торпвлі та 

rpoмaдCLKOГO харчування: 

1. На розміщенНJI стаціонарних об"єктів торгівлі, включаючи павільйони: 
- 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

2. На розміщенНJI об"єктів дрібно-роздрібної мережі: 
_ Кіосків кіосків-автопавільйонів та пересувних кіосків типу "Купава" - 1 5 

неоподатков~ мінімумів доходів громадян (далі НМДГ);. . 
_ Палаток, лотків, столиків, візків, низькотемпературиих ЛОТКІВ - прилавюв, 

торгових автоматів на рік - 1 О НМДГ; 
На місяць - 5 Нl\t1дг; 
На тиждень - 3 НМДГ; 
на один день - 1 НМДГ; 

- на торгівлю з автомашин: . 
... . тю до 5 5 т включно - 1 О НМДГ на 1 МІС.; - вантажОП1ДИОМНІС, 5 НМДГ 1 . " - на тиж., - -_"_ - 1 НМДГ на 1 день; 

- 6 НМДГ на 1 міс.; 
- 3 НМДГ на 1 тиж.; 

" 
легкових автомашин 

- - -1 НМДГна 1 день. 
" - . - - и а дозволу на розміщення об"єmв торгівлі на 

ПРИМІтка: Ставка. за в :х ~iCTa та в місцях масового перебуванНJI громадян, 
це~тральних вулицях І площ не повинна перевищувати 20 неоподатковуваних 
зБІЛЬШУЄТЬСЯ В 2 рази,. але сума 
мінімумів доходів громадян. . Гагаріна Київська, Короленко, 
Ц . і. НезалежнОСТІ, ' 
ентралЬНІ вулиц.. . ичного вокзалу). 

Красовського та Дімітрова (бlJUI З:ІЗ:ідйомністю (понад 5,5 т ) вважаю~ь як дві 
Торгівлю з машин, вантажно 5 

машини вантажопідйомністю до 5, Т. 



4.43бір перераховується плаТникам . 
дозволУнарозміщеННЯОб'ЄКТів торгівлі. и до МІсцевого бюджету до Отримання 

5. Збір за Вllдачу ордерів на кваРТІІРУ. 

5.1. lІлатниками збору ЯВЛЯЮться ф.' . 
заселення окремої квартири lЗИЧНl особи, ЯКІ отримали право на 

5.2.Збір за видачу ордерів на кварти· .. . 
Украіни "Про місцеві податки і збори". ру згІДНО Декрету КаБІНету МІНІстрів 

Об"єктом обкладання збору явля 
5.3. Ставки збору за ви ється право на заселення окремої квартири. 

дачу ордеру на квартиру встановлю . . ЗО 
відсотків неоподаткованого М· .. ються в рОЗМІрІ . ІНІМУМУ ДОХОДІВ громадян. 

ПІЛьги по збору за видачу ордера на квартиру над . 
• • .u аються. 

- 1нвал1Дам В1ИНИ, учасникам війни (в т.ч. учасникам б u 'U). . . ... оиових ДІИ , 
- потеРПІЛИМ ВІД ~Bapll на Чорнобильській АЕС І та 11 категорій. 
5.4. Cy~a платеЖІВ по збору за видачу ордера на квартиру зараховується до 

бюджету МІста. 

Ві~іЛОМ по обліку та розподілу житла ведеться облік надходжень податкових 
платеЖІВ по збору за видачу ордерів. 

Збір за видачу .ордера спла:?ється фізичними особами до отримання ордера. 
5.5. ПодаТКОВІ органи ЗДІИСНЮЮТЬ контроль за своєчасністю та повнотою 

сплати платниками збору за видачу ордера на заселення окремої квартири при 

перевірці відділу по обліку та розподілу житла. 
6. Збір 3 влаСНllків собак. 

6.1. ПЛатниками збору з власників собак є громадяни - власники собак (крім 
СЛУЖбових), які проживають у будинках державного і громадського житлового 
фонду та приватизованих квартирах. 

6.2. Збір з власників собак справляється за кожний рік в розмірі 1 О відсотків 
неоподаткованого мінімуму доходів громадян на час нарахування збору за кожну 
собаку. 

6.3. Органом, уповноваженим виконкомом Броварської міської ради, 
СТягується збір з власників собак і перераховується до місцевого бюджету, а 
також один раз на рік подається податковий розрахунок ~БОРУ. . 

Облік сплачених сум збору проводиться податковою ІнспеКЦІЄЮ. 
6.4. Відповідальність за повноту і своєчасність сплати збору покладається на 

ПЛатників податку та орган, уповноважений виконкомом міськоі ради відповідно 
до ЧИнного законодавства. . . 

Контроль за сплатою збору здіЙСН10ЄТЬСЯ податково~ ІнспеКЦІЄЮ. 
Зайво внесені суми платежів зараховуються в черго~~ ~нески a~o повертаються 

платнику за його заявою та висновком подаТКОВОI ІнспеКЦl1 через органи 

Державного казначейства. 
7. Податок з реклами. 

7 1 'nл а:тКУ з реклами є юридичні особи та громадяни. Податок з .. атниками под ... 
рекnами усіх видів оголошень 1 ПОВІдомлень, ЯКІ передають 

сплачується з б· .. . Ф ... 
інфо .. . u Ю метою за допомогою засо ІВ маСОВО1 ІН oрмацll , 

рмацlЮ з комеРЦIИНО . . . б· 
Прес б ф. плакатів рекламних ЩИТІВ, ІНШИХ теХНІЧНИХ засо ІВ, 

и, теле ачення, а 1ІО, ' 



)fайна та одягу: на вулицях мап·стр . ,алях майда б іНШИХ МІСЦЯХ. ' нах, удинках, транспорті та 
7.2. Податок з реклами встановл . юється в розмірі О 1 . 

за рОЗМІщення одноразової реклами та О 5. ' ВІДсотка вартості послуг 
·'lJ'ивалий час. ' ВІдсотка за розміщення реклами на 

7.3. Послуги по встаНовленню та . . 
метою за допомогою будь-яких засобів і~ф~м:е~~ю ІНф~рмації з комерціЙНОIО 
урахуванням ставки податку за рекламу. р Цll ПОВИННІ надаватись за оплату з 

Податок з реклами сплачується з с·· . 
передають інформацію з комерційно': ~x ВИДІВ оголошень І повід.омлень,JlКі 
інформації, преси, телебачення афіш ептлоlO ~a допомогою засоБІВ масової 

. б. " акаТІВ рекламних щитів ін теХНІЧНИХ засо ІВ, майна та одягу: на вулицях.' .. ,ших 
транспорті та інших місцях. ' маГІСТРалях, маиданах, будинках, 

Податок з реклами сплачується ПІ·Д час оплати ПОСЛУГ за встановлення та 
розміщення реклами. 

Розрахунок . подається до податкової інспекції щомісячно, протягом 20 
календарних ДНІВ, що настають за останнім днем звітного місяця. Сума податку з 
реклами у по~ному обсязі вноситься згідно розрахунку протягом десяти 
кале~арних ДHI~, що настають ~a останнім днем відповідного граничного строку. 

Заиво внесеНІ суми платниКІВ, зараховуються В чергові внески або за заявою 

платника і висновком податкової інспекціі повертаються через віділення 

Державного казначейства. 
7.4. Відповідальність за повноту і своєчасність сплати податку покладається 

на платників податку. 
Контроль за правильністю обчислення платниками і своєчасністю 

перерахування податку здійснюється податковою інспекцією. Стягнення не 
сплаченого в установлений термін податку з реклами здійснюється податковою 
інспекцією в безспірному порядку. 

РОЗДІЛ ш. ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ 

1.nЛатники місцевих податків і зборів несуть відповідальність за 
неподання, несвоєчасне подання податкових декларацій. по місцевих податках і 
зборах до органу державної податкової служби, правИЛЬНІСТЬ обчислення, повнту 
і своєчасність СІШати місцевих податків і зборів до бюджету відповідно до Закону 
України "Про державну податкову службу в Украіні"(із змінами і доповненнями), 
Закону Украіни від 21.12.2000 Ng 2181-111 ''Про поряд?к погашення ЗОб~В:ЯЗань 
lDIатників податків перед бюджетами та ~ержавними цшьовим фондами ,UППИX 
законодавчих та нормативно-правових шcr1В. 

роЗДІЛ lУ. КОНТРОЛЬ 

Секрктар ради 



Подання 

Секретарю ради 
Сапожко І.В. 

ї 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 27.12.2007 року, проекти рішень, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради та за пропозицією Броварської об»єднаної 
податкової інспекції: 

- рішення Броварської міської ради "Про бюджет міста на 2008 рік"; + 
- Про встановлення вартості торгового патенту на дійснення . 

торговельної діяльності та на здійснення діяльності з надання 
послуг для суб»єктів підприємницької діяльності; і-

_ Про затвердження <dIоложення про порядок справляння та 
сплати місцевих податків і зборів» в новій редакції; --t" 

_ Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
20.07.0бр. N!!45-0б-05 "Про встановлення ставок єдиного податку 

для суб"єктів малого підприємництва". -І-

Начальник 
фінансового управління 

А.М.Зеленська 
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