
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

(дев'ята сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

 

 

від 07.07.2021                                                                                                  № 252 

 
 

Про встановлення ставок 

туристичного збору  

 

Відповідно до п.24 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання вимог статті 10 та 

статті 268 Податкового кодексу України, статті 64 Бюджетного кодексу 

України, Бердичівська міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

          1. Встановити на території Бердичівської міської територіальної громади 

туристичний збір, а саме: 

          1.1. Затвердити положення про порядок обчислення і сплати 

туристичного збору, згідно з додатком. 

          1.2. Встановити ставки туристичного збору за кожну добу тимчасового 

проживання (ночівлі) для однієї особи: 0,5 відсотка для внутрішнього туризму 

та 1 відсоток для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

          2. Рішення Бердичівської міської ради від 13.04.2020 № 1115 «Про 

встановлення ставок туристичного збору»  та додаток 5 до рішення міської ради 

від 14.06.2019 № 911 «Про встановлення місцевих податків і зборів» визнати 

такими, що втратили чинність. 

          3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022. 

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

питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський  голова                                    Сергій ОРЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 07.07.2021 № 252 

 

Положення 

про порядок обчислення і сплати туристичного збору  

 

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до 

загального фонду бюджету Бердичівської міської територіальної громади. 

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

громадянства, які прибувають на територію Бердичівської територіальної 

громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), 

визначених пунктом 2 статті 268 Податкового Кодексу України. 

    2. Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб 

тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначена пунктом 4 

статті 268 Податкового Кодексу України. 

    3. Ставка збору визначена пунктом 1 цього рішення та встановлюється  

для однієї особи за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 

проживання (ночівлі), від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року. 

    4. Порядок обчислення туристичного збору та особливості справляння 

збору визначено пунктом 6 статті 268 Податкового Кодексу України. 

    5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

    6. Строк та порядок сплати  

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням авансовими 

внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому-до 28 (29) включно) 

та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.  

     7. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату збору  

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. 

    8. Питання, які не визначені цим положенням, регулюються нормами 

Податкового кодексу України. 

    9. Контроль щодо дотримання законодавства з питань оподаткування, 

правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати туристичного збору 

здійснює територіальний податковий орган. 

 

 

Міський  голова                                              Сергій ОРЛЮК 

 
 


