
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ сесія ІV скликання

(1-е засідання)
РІШЕННЯ

5 листопада 2002 року                                                        м.Ужгород

Про внесення змін до рішень
ІV сесії міськради ХХII скликання 
від 27.02.95 “Про місцеві податки 
і збори”, ХХV сесії міськради III
скликання від 23.11.2000 р. “Про розмір
збору за видачу дозволу на розміщення
об’єктів торгівлі”

Керуючись ст.15 Закону України “Про систему оподаткування”,  п.24
ч.1  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  на
виконання  додаткових  заходів  щодо  наповнення  бюджету  міста,
затверджених рішенням виконкому від 16.08.02 № 271

міська рада ВИРІШИЛА :

1.  Внести  зміни  в  рішення  ІV  сесії  міськради  ХХII  скликання  від
27.02.95 “Про місцеві податки і збори” :

- в розділі  “Види місцевих податків  і  зборів”  назву  збору  за  видачу
дозволу на розміщення об’єктів торгівлі викласти в наступній редакції :

- “збір за розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг”.
2.  Внести  зміни  в  рішення  ХХV  сесії  міськради  III  скликання  від

23.11.2000  р.  “Про  розмір  збору  за  видачу  дозволу  на  розміщення
об’єктів  торгівлі”  та  Положення  про  порядок  справляння  і
перерахування  до  бюджету  збору  за  видачу  дозволу  на  розміщення
об’єктів торгівлі, доповнивши назву збору словами “і сфери послуг”.

3.  Внести  зміни  і  доповнення  до  Положення  про  порядок
справляння  і  перерахування  до  бюджету  збору  за  видачу  дозволу  на
розміщення  об’єктів  торгівлі  і  сфери  послуг  в  м.Ужгороді  (далі
Положення) :

3.1. Пункт 1 Положення викласти в наступній редакції :
-  “збір  за  видачу  дозволу  на  розміщення  об’єктів  торгівлі  і  сфери

послуг  -  це  плата  за  оформлення  та  видачу  дозволів  на  торгівлю  і
послуги у спеціально відведених для цього місцях”.

3.2. Пункт 2 Положення викласти в наступній редакції :
-  “Збір  стягується  з  юридичних  та  фізичних  осіб,  які  реалізують



сільськогосподарську,  промислову  продукцію  і  інші  товари  та  надають
послуги  в  спеціально  відведених  для  цього  місцях  в  залежності  від
площі об’єкту, а також профільності”.

3.3.  Доповнити  перелік  об’єктів  торгівлі,  встановлений  пунктом  4
Положення наступними об’єктами сфери платних послуг :

-  побутові  послуги  з  об’єктів  площею  до  20  кв.м  -  5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-  побутові  послуги  з  об’єктів  площею  більше  20  кв.м  -  10
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-  житлово-комунальні  послуги  -  10  неоподатковуваних  мінімумів
доходів громадян;

- транспортні  послуги  по  перевезенню  пасажирів  та  вантажів,  крім
індивідуальних  перевізників  -  20  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян;

-  послуги  зв’язку  з  об’єктів  площею  до  30  кв.м  -  5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-  послуги  зв’язку  з  об’єктів  площею  більше  30  кв.м  -  10
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-  туристичні  послуги  -  20  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян;

-  послуги  культури  з  об’єктів  площею  до  30  кв.м  -  5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-  послуги  культури  з  об’єктів  площею  більше  30  кв.м  -  15
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- лікувальні, косметологічні та косметичні  послуги з об’єктів площею
до 30 кв.м - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- лікувальні, косметологічні та косметичні  послуги з об’єктів площею
більше 30 кв.м - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- фізкультурно-оздоровчі  послуги  з  об’єктів  площею до  30  кв.м  -  5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- фізкультурно-оздоровчі  послуги з об’єктів площею більше 30 кв.м
- 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-  інші  платні  послуги  -  20  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.

3.4.  Доповнити  пунктом  4  Положення  підпунктами  4.1.  і  4.2.  такого
змісту :

-  4.1.  Встановити,  що  з  державних  комунальних  підприємств,
засновником  яких  є  міська  рада,  учбово-виробничих  баз  державних
навчальних  закладів  по  підготовці  спеціалістів  відповідних  галузей,
бюджетних установ збір не справляється;

-  4.2.  Встановити  збір  за  розміщення  об’єктів  торгівлі  і  сфери
послуг  для  платних  видовищно-розважальних  послуг,  що  надаються
терміном до 10 днів - 2 неоподатковувані  мінімуми доходів громадян за
кожний день незалежно від займаної площі.



3.5. Пункт 11 Положення викласти в наступній редакції :
-  “За  торгівлю,  надання  послуг  та  виконання  робіт  без  дозволу  у

власних  та  орендованих  приміщеннях  фізичні  і  юридичні  особи  несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством”.

8. Дане рішення опублікувати в газеті “Ужгород”.
9.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  Державну

податкову  інспекцію  у  м.Ужгороді,  Ужгородський  міський  відділ  УМВС
України  у  Закарпатській  області,  управління  економіки,  фінансове
управління.

Міський голова                                                                В.В. Погорєлов


