
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 18 червня   2019  року                                                                           №522 

 

Про встановлення туристичного збору на 2020 рік 

 
Керуючись п.24 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

згідно із Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”, відповідно до ст.ст. 10, 12, 265, 268 Податкового кодексу 
України, сесія сільської ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Установити туристичний збір на території сіл Музиківка, Східне, Загорянівка, 

Висунці та Мірошниківка Музиківської сільської ради. 
1.1. Туристичний збір справляється у таких місцях проживання (ночівлі):  
1.1.1. готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 

відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного 
типу, санаторно-курортні заклади;  

1.1.2. житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 
котедж,кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).  

1.2. Установити ставку збору для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення 
особи  у місцях проживання  для внутрішнього та в’їзного туризму   0,1 відсотка від  розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
періоду.  

1.3. Справляння  туристичного збору здійснюється податковими агентами:  
1.3.1. юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб  згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 
Податкового кодексу та фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з 
тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 1.1.1 
підпункту 1.1 пункту 1 даного рішення;  

1.3.2. квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих 
осіб з метою їх тимчасового розміщення  у місцях проживання (ночівлі), визначених 
підпунктом 1.1.2 підпункту 1.1 пункту 1 даного рішення, що належать фізичним особам на 
праві власності або на праві користування за договором найму; 

1.3.3. юридичними особами, які уповноважуються  Музиківською сільською радою  
справляти збір на умовах договору, укладеного з  Музиківською сільською радою.  

1.4. Платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування визначено 
пунктами 268.2, 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.  

1.5. Податковий період визначено підпунктом 268.7.3 пункту 268.7 статті 268 
Податкового кодексу України.  

1.6. Порядок обчислення суми збору, строк та порядок подання звітності про 
обчислення і сплату збору визначено пунктами 268.6 та 268.7 статті 268 Податкового 
кодексу України.  



1.7. Податкові агенти сплачують туристичний збір щоквартально, у визначений для 
квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації 
за звітний (податковий) квартал.  

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.  
3. Завідувачу сектору з питань кадрової роботи, діловодства та звернень громадян 

оприлюднити дане  рішення в засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк 
після прийняття рішення. 

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Бухгалтерсько-
фінансовий відділ Музиківської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного 
розвитку(Голова Шнирук І.В.) 

 
 
Сільський голова                                                                            С.Н. Лейбзон 


