
 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
   

 

 

(__________________ сесія восьмого скликання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

 
від _____________ 2021 року                                                                                             № ____ 

 

Про встановлення туристичного збору 

 

 

Керуючись п.  24 ч. 1 ст. 26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підпунктом 12.3 статті 12, статтею 268 Податкового кодексу 

України, ст. 64 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та з метою зміцнення матеріальної 

та фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного 

розвитку громади, міська рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Встановити на території Миргородської міської територіальної громади туристичний збір. 

2. Визначити, що: 

- платники податку встановлюються відповідно до пункту 268.2 статті 268 Податкового 

кодексу України; 

- база справляння збору встановлюється відповідно до пункту 268.4 статті 267 

Податкового кодексу України; 

- ставка податку встановлюється, згідно вимог статті 268.3 Податкового кодексу 

України, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) 

у розмірі 0,5 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; 

- особливості справляння збору встановлюються відповідно до пункту 268.6 статті 268 

Податкового кодексу України; 

- порядок сплати збору встановлюється відповідно до вимог підпункту 268.7 статті 268 

Податкового кодексу України. Встановити, що 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; 

- податковий період встановлюється відповідно до підпункту 268.7.3 пункту 268.7 статті 

268 Податкового кодексу України; 

- справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у місцях проживання 

(ночівлі) визначених підпунктом 268.5.1 п. 268.5 статті 268 Податкового кодексу 

України податковими агентами, визначеними підпунктом 268.5.2 п. 268.5 статті 268 

Податкового кодексу України; 

3. Затвердити Перелік податкових агентів (Додаток 1). 

4. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 2022 року:  



- рішення 57 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 10.07.2020 р. №129 "Про 

внесення змін до рішення сорок п'ятої сесії сьомого скликання від 14 червня 2019 року 

№99 "Про затвердження Положення про туристичний збір в м.Миргород в новій 

редакції"; 

- рішення сорок п'ятої сесії сьомого скликання від 14 червня 2019 року №99 "Про 

затвердження Положення про туристичний збір в м.Миргород в новій редакції"; 

- абзац 5 пункту 1 рішення 34 сесії Шахворостівської сільської ради 7 скликання від 

12.06.2020 р. №07 "Про встановлення місцевих податків і зборів"; 

5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року. 

6. Оприлюднити рішення згідно вимог чинного законодавства. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

бюджету, економіко-інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та 

розвитку сільських територій (Сєров В.В.). 

 

 

 

 

 

                    Міський голова      Сергій  Соломаха 

 


