
П Р О Є К Т 

 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

______.2021                                       Михайлівка                               № __-__ /VІІІ 
 

 

Про встановлення на території  

Михайлівської сільської територіальної  

громади ставок єдиного податку,  

збору за місця для паркування транспортних 

засобів, туристичного збору  

 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території селищна 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 
Код району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

7100000000 7121800000 7121884001 село Михайлівка 

7100000000 7121800000 7121884002 селище Лісове 

7100000000 7121800000 7121885601 село Ребедайлівка 

7100000000 7121800000 7121886001 село Ревівка 

7100000000 7121800000 7121886003 село Пляківка 

7100000000 
7121800000 7121885001 село Райгород 

7100000000 
7121800000 7121885002 село Ярове 

7100000000 
7121800000 7121882001 село Жаботин 

7100000000 
7121800000 7121882002 село Флярківка 

7100000000 
7121800000 7121882003 селище Сокирне 

7100000000 
7121800000 7121883001 село Лубенці 

7100000000 
7121800000 7121883002 село Куликівка 

7100000000 
7121800000 7121883003 селище Грекове 

 

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 та статтею 69 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктами 10, 12, 126, 291, 293.1 та 

293.2 статті 293 Податкового кодексу України, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 



1. Установити на території Михайлівської сільської територіальної 

громади: 

1.1. Єдиний податок згідно з додатком 1; 

1.1.1. Ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного 

податку – 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

1.1.2. Ставки єдиного податку для другої групи платників єдиного 

податку – 20 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

1 січня податкового (звітного) року.  

1.1.3. Ставки єдиного податку для першої та другої груп платників 

єдиного податку застосовуються з особливостями, встановленими вимогами 

пунктів 293.4, 293.6, 293.7 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України. 

2. Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені підпунктами 1 

та 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України. 

3. Об’єкт оподаткування визначається відповідно: 

3.1. Для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту 

1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України; 

3.2. Для платників єдиного податку другої групи відповідно до підпункту 

2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України. 

4. База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої 

групи платників єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1 

статті 293 ПК України. 

5. Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 

295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 ПКУ з урахуванням особливостей, визначених 

статтею 297 ПК України. 

6. Податковий період встановлюється відповідно до статті 294 ПКУ. 

7. Строк та порядок сплати податку визначаються відповідно до пунктів 

295.1, 295.4 та 295.7 статті 295 ПКУ з урахуванням особливостей, визначених 

статтею 297 ПК України. 

8. Строк та порядок звітності про обчислення і сплати податку визначено 

пунктами 296.2, 296.4 підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 ПКУ з 

урахуванням особливостей, визначених статтею 297 ПКУ. 

9. Установити на території Михайлівської сільської територіальної 

громади: 

9.1. збір за місця для паркування транспортних засобів згідно з додатком 2; 

  9.2. туристичний збір та затвердити положення про туристичний збір 

згідно з додатком 3. 

10. Кошти, отримані від місцевих зборів, підлягають зарахуванню до 

бюджету Михайлівської територіальної громади. 

11. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації відповідно 

до вимог законодавства. 

12. Рішення сільської ради від 24.06.2020 № 31 - 3/VІІ «Про встановлення 

єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичного збору на 2021 рік» визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 

2022 року. 



13. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

14. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інфраструктури. 

 

 

Сільський голова                                                                             Тарас ПЛУЖНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 до рішення Михайлівської сільської  

 ради 

__.__.2021 № ______/VІІІ 

 

Єдиний податок 

   

   1.Загальні положення. 

     Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння 

податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених 

пунктом 297.1 статті 297 Податкового Кодексу України, на сплату єдиного податку в порядку 

та на умовах, визначених Кодексом, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

     Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 

     1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, 

здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або 

провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу 

яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень; 

     2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з 

надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, 

виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, 

що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

     - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у 

трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

     - обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень. 

     3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб 

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні 

особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом 

календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень; 

     4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків. 

     2. Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи. 

     2.1. Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа 

сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або 

земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у 

власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому 

числі на умовах оренди. 

     Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та 

зареєстровані відповідно до законодавства. 

     2.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для 

сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара 

сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з 

урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового 

(звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу 

України. 

     Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель 

водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка 

ріллі в Черкаській області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 

січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом 

XII Податкового кодексу України. 



     2.3. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані 

державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

     3. Ставки єдиного податку. 

     3.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у розмірі 

прожиткового мінімуму, другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

    3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільською радою для фізичних осіб 

- підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

     1) для першої групи платників єдиного податку – у розмірі: 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму; 

     2) для другої групи платників єдиного податку - у розмірі: 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати. 

     3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється 

відповідно до пункту 293.3. статті 293 Податкового Кодексу України. 

     3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного 

гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії 

(типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування): 

     3.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у 

власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві 

(вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у 

користування, у тому числі на умовах оренди) – 0,45; 

     3.9.2. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських 

зонах та на поліських територіях) - 0,27; 

     3.9.3. для земель водного фонду – 1,35; 

     3.9.4. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських 

товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції 

рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах 

оренди - 3. 

     4. Податковий (звітний) період 

    4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та 

четвертої груп є календарний рік. 

     Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є 

календарний квартал. 

     5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку  

     5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом 

здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 

     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим 

внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця 

поточного звітного року. 

     У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок 

єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, 

визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України. 

     5.2. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 

календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий 

(звітний) квартал. 

     5.3. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем 

податкової адреси. 

     5.4. Платники єдиного податку четвертої групи: 



     5.4.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 

лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за 

місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки  

податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому 

статтею 46 Податкового кодексу України; 

     5.4.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах: 

     у I кварталі - 10 відсотків;  

     у II кварталі - 10 відсотків;  

     у III кварталі - 50 відсотків; 

     у IV кварталі - 30 відсотків. 

     

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Михайлівської сільської  

ради  

_____.2021  № _____/VІІІ 

 

 

Збір за місця для паркування 

 транспортних засобів. 

 

1. Визначити, що згідно п.268-1.1 статті 268-1  платниками збору є 

юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - 

підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, організовують та 

провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

2. Визначити, що згідно п.268-1.2 статті 268-1 Податкового кодексу 

України об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 

сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, 

що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, 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 інвалідів в Україні». 

3. Згідно п.п.268-1.2.2 п.268-1.2. статті 268-1 Податкового кодексу 

України  базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 

паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівлі, 

споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади. 

4. 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 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом 

на 1 січня податкового (звітного) року. 

5. Порядок обчислення податку та строки сплати збору вказані в п.268-1.5 

статті 268-1 Податкового кодексу України. 

6. Згідно п.п.268-1.5.3 п.2681.5 статті 268-1 Податкового кодексу України 

базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 

Сільський голова                                                                        Тарас ПЛУЖНИК 

 

 



Додаток 3 

                                                                               до рішення Михайлівської ради  

       ______2021  № _____/VІІІ 

 

Туристичний збір 

 

1. Платниками туристичного збору (далі – збір) є громадяни України, 

іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення об’єднаної 

територіальної громади, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

(ночівлі), визначених пп. 268.5.1. ПКУ. 

2. Встановити ставку збору за кожну добу тимчасового розміщення особи 

у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 

статті 268 ПКУ, у розмірі: 

• 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму; 

• 5 відсотків – 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. 

3. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5 

статті 268 ПКУ . 

4. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 

ПКУ, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового 

розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 

статті 268 ПКУ; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 

ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві 

користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, 

міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, справляти збір на 

умовах договору, укладеного з відповідною радою. 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті об’єднаної територіальної громади. 

          5. Порядок сплати збору встановлений п.268.7 статті 268 Податкового 

кодексу України. 

          6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу 

згідно п.п. 268.7.3 п 268.7 статті 268 Податкового кодексу України. 

7. Порядок сплати збору визначений п.268.7 статті 268 Податкового 

кодексу України. 

 
 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20190101#n11901
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6524
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6524
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11909


ПОЛОЖЕННЯ 

про туристичний збір 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору (далі у тексті – 

Положення) визначає правові засади його справляння у відповідності до Податкового 

кодексу України. 

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого 

бюджету. 

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у 

Податковому кодексі України. 

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними 

особами, які платниками туристичного збору, та контролюючими органами.  

2. Платники збору 

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які 

прибувають на територію Михайлівської сільської ради та тимчасово розміщуються у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення. 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Михайлівської 

сільської ради; 

б) фізичні особи-резиденти, які мають місце проживання в Україні, які прибули у 

відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на 

праві власності або на праві користування за договором найму; 

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів 

(не більше одного супроводжуючого); 

г) ветерани війни; 

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

д) діти віком до 18 років; 

е) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до 

лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що 

мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади; 

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені 

відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які 

тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), 

визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві 

власності або на праві користування за договором найму. 

3. База справляння збору 

3.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.  

4. Ставка збору 

4.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 

відсотка − для  внутрішнього туризму та 1,5 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. 

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

5.1 Місця проживання (ночівлі): 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, 

туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади 

готельного типу, санаторно-курортні заклади; 



б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий 

будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового 

проживання (ночівлі); 

 

5.2. Справляння збору здійснюється: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами 

юридичних осіб згідно з підпунктом 6.5 пункту 6 цього Положення, фізичними особами − 

підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього Положення; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою 

їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" 

підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності 

або на праві користування за договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються Михайлівською сільською радою, справляти 

збір на умовах договору, укладеного з Михайлівською сільською радою. 

 Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються 

на офіційному веб-сайті Михайлівської сільської ради . 

6. Особливості справляння та порядок сплати збору 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим 

розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за 

ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням 

Михайлівської сільської ради. 

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-

територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, 

вже сплаченого таким платником збору, не допускається; 

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), 

що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності 

у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до 

цього Положення. 

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума 

надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим 

кодексом України порядку; 

6.4. 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. 

6.5. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з 

тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого 

податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента 

туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу; 

6.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу 

7. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства 

7.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння 

туристичного збору на території Михайлівської сільської територіальної громади 

здійснюють відповідні контролюючі органи. 

7.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті 

туристичного збору податкові агенти несуть відповідальність відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

        

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 
 

 


