
 

Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

XІІ сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                               м. Бережани 

 
16 серпня  2021 року                                                                                       №369 

 

Про внесення змін до рішення № 317 від 08 

липня 2021 р. «Про встановлення ставок 

туристичного збору на території 

Бережанської міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

 

             Відповідно до статті 10, пункту 12.3. статті 12, статті 2681 Податкового 

кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої  ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховучи висновок Державної 

регуляторної служби України від 14.07.2021 року №4738/0/20-21 та пропозиції 

постійної комісії з питань бюджету та фінансів (протокол №21 від 13.10.2021 
року), сесія Бережанської міської ради 

                                                          ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в рішення сесії міської ради №317 від 08.07.2021 року 

«Про встановлення ставок туристичного збору на території Бережанської 

міської територіальної громади на 2022 рік», а саме додаток 1 скасувати та 

викласти в новій редакції(додається). 

2. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Бережанської міської 

ради.  

3.   Рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року. 

4. Копію рішення направити в Бережанське відділення ГУ ДФС в 

Тернопільській області та «Фінансове управління» Бережанської міської ради. 

 5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та фінансів. 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення сесії міської ради  

від 16  серпня  2021 року №369 

Про встановлення туристичного збору 

 
 

1. Платники збору 
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію Бережанської міської 

територіальної громади, на якій діє дане рішення міської ради про встановлення 

туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового 

проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в 

зазначений строк. 

Перелік осіб, які не можуть бути платниками збору визначено в статті 

268.2.2 Податкового кодексу України. 

                                        2. Об’єкт оподаткування 

Об’єкт оподаткування є місця проживання на території адміністративно – 

територіальної одиниці, на  якій діє рішення міської ради, згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад.  

 

3. База оподаткування 
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у 

місцях проживання (ночівлі). 

 Згідно з рішенням міської  ради справляння збору може здійснюватися з 

тимчасового розміщення у таких місцях 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). 

4. Ставка збору 

Ставка збору встановлюється рішенням міської ради за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 268.5.1 п. 268.5 статті 268 Кодексу, у розмірі 0,2 відсотка - для 

внутрішнього туризму та  2 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. Порядок обчислення збору 

Згідно з рішенням міської ради 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11909


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

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

цієї статті; 

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 цієї статті, 

що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за 

договором найму; 

в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти 

збір на умовах договору, укладеного з  міською  радою. 

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 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. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

                                

7. Строк та порядок сплати податку 

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, 

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 

28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської 

ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із 

законом та перспективним планом формування територій громад. 

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати 

податку. 

 
Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають 

у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих 

щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена 

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з 

урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими 

податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 

(податкового) періоду 

 

Секретар міської ради                                                         Ірина ЗАГНІЙНА  


