
ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П СЕСІЯ XXIV СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ 
 

 
Від 28 травня 2002р. 
м. Люботин  
-■ 
 
Про впровадження положення про 
механізм справляння та порядок 
сплати ринкового збору 

 
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 69 Закону Украї-

ни від 21.05.97 р. № 280/ 97-ВР "Про місцеве самоврядування", статтею 15 За-

кону України від 02.02.94 р. № 3904 - XII із змінами та доповненнями "Про сис-

тему оподаткування" та статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 

20.05.93 р. № 56 - 93 "Про місцеві податки і збори" та з метою зміцнення мате-

ріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціа-

льно-економічного розвитку Люботинська міська рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про механізм справляння та порядок сплати 

ринкового збору, у редакції, що додається. 

2. Затвердити ставки ринкового збору (додаток 1). 

3. Затвердити розрахунок ринкового збору (дод. № 2, дод. № 3). 

4. Це Рішення набирає чинності з наступного податкового (звітного) пері-

оду, тобто з 01 червня 2002 року. 

5. Рішення XI сесії XXIII скликання від 06 квітня 2000 року Люботинської 

міської ради та XIX сесії ХХШ скликання від 28 серпня 2001 року Любо-

тинської міської ради вважати такими, що втратили чинність. 

 

 

        Міський голова                   О.О.Гаркуша 



Затверджено рішенням 
ІІ сесії ХХІУ скликання 

 Люботинської міської ради 
від 28 травня 2002 року 

 
Положення 

про механізм справляння та порядок сплати ринкового збору 
 

1. Загальні положення 
 

1. Положення про механізм справляння та порядок сплати ринкового 
збору впроваджується згідно Законів України: від 25.06.91 р. № 1251 -XII "Про 
систему оподатковування" (із змінами і доповненнями); від 21.05.97 р. 
№280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами і доповнення-
ми); від 21.12.2000 № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників 
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"; Декрету Кабі-
нету Міністрів України від 20.05.93 р. № 56-93 "Про місцеві податки і збори" (із 
змінами і доповненнями). 

Ринковий збір - це плата за право займання місця для торгівлі на ринках 
та торгівельних майданчиках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, 
на критих та відкритих столах, майданчиках (включаючи орендовані), з авто-
мобілів, візків 

 
II. Платники податку 

 
Платниками ринкового збору є юридичні особи усіх форм власності, їх 

філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділі, які мають 
відокремлений баланс і розрахунковий рахунок у банку; а також фізичні особи, 
які здійснюють торговельну діяльність на ринках та торгівельних майданчиках 
міста Люботина. 

Не сплачують ринковий збір підприємства торгівлі, громадського харчу-
вання, побутового обслуговування, які розташовані у стаціонарних приміщен-
нях (магазинах, кіосках, палатках) на території ринку, та з власних торгівельно-
закупівельних підрозділів ринку незалежно від займаного місця. 

Ринковий збір не стягується з учасників бойових дій, інвалідів усіх кате-
горій, які реалізують продукцію, вирощену на присадибних ділянках, що під-
тверджує довідка голови квартального комітету, завірена печаткою Люботин-
ської міської ради. 

 
III. Механізм справляння та порядок сплати ринкового збору 

 
1. Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Ставка ринково-

го збору встановлюється у розмірі від 0,05 до 0,15 (від 0,85 грн. до 2,55 грн.) 
неоподаткованого мінімумів доходів громадян для фізичних осіб і від 0,2 до 2 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян для юридичних осіб за кожне з 



зазначених у цьому Положенні місце (додаток № 1). 
2. Ринковий збір сплачується до початку торгівлі через касовий апарат 

адміністрації ринку чи торгівельного майданчику. На підставі касового чеку 
про сплату ринкового збору особі надається місце для торгівлі. 

3. До місцевого бюджету зараховується 100 відсотків ринкового збору, 
який не підлягає оподаткуванню, а також на нього не нараховується ПДВ. 

4. Розрахунки ринкового збору платники подають до податкової інспе-
кції календарному місяцю 20 календарних днів, наступних за останнім календа-
рним днем звітного місяця (додаток № 2). 

Якщо останній день, строку подання податкової декларації припадає на 
вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за 
вихідним або святковим робочий день. 

5. Сплата збору проводиться платником самостійно по місячних роз-
рахунках ринкового збору ЗО календарних днів (20+10 днів), наступних за 
останнім календарним днем звітного місяця. 

 
ІV. Відповідальність платників та контроль податкових органів 

 
1. Платники ринкового збору несуть відповідальність за неподання, не-

своєчасне подання розрахунку ринкового збору до органу державної податкової 
служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до 
бюджету відповідно до Закону України від 24.12.93 р. № 3813-ХІІ "Про держа-
вну податкову службу в Україні", (із змінами і доповненнями), Закону України 
від 21.12.2000 № 2І81-ІІІ ''Про порядок погашення зобов'язань платників подат-
ків перед бюджетами та державними цільовими фондами", інших законодавчих 
та нормативно-правових актів. 

2. Під час проведення контрольної перевірки працівниками органів 
державної податкової служби і виявленні ними на ринку торгівців без касових 
чеків, що засвідчують сплату ринкового збору, з цих торгівців стягується 
штраф у сумі, еквівалентній п'яти розмірам ринкового збору, а з адміністрації 
ринку у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У разі вияв-
лення у торгівців неналежним чином оформлених з вини адміністрації ринку 
касових чеків адміністрація ринку за кожен випадок сплачує штраф у сумі екві-
валентній 20 неоподаткованим мінімумам доходів громадян. 

 3. У разі виявлення платником заниження податкового зобов’язання до 
початку перевірки контролюючим органом він (платник податку) самостійно 
нараховує штраф у розмірі 10 відсотків від суми недоплати у відповідності до 
форми розрахунку ринкового зберу за звітний період (додаток № 3). 

4. Контроль за своєчасністю подання розрахунку ринкового збору до ор-
гану державної податкової служби, правильність його обчислення, повноту і 
своєчасність сплати до бюджету здійснює Люботинське відділення ХОДПІ. 



Додаток № 1 
до рішення ІІ сесії 
ХХІУ скликання 
Люботинської міської ради 
від 28 травня 2002 року 

 
Ставки ринкового збору 

за торгівельне місце на всіх ринках та торгівельних 
майданчиках м. Люботина. 

 

Ставки ринкового збору, грн. 
№ Перелік видів торгівлі фізичні  

особи 
юридичні 
особи 

1 

При торгівлі в критому приміщенні ринку, торго-
вельного майданчика: 

- м’ясопродуктами, птицею, салом, мо-
лочними продуктами, крім молока 

- молоком 
- інші продукти 
- тільки зеленню 

 
 
 

2.55 
1.50 
2.00 
0.85 

 
 
 

10.00 
6.00 
8.00 
0.85 

2 
При торгівлі сільськогосподарською продукцією 
на відкритому майданчику зі столів під накриттям

- тільки зеленню 

 
2.00 
0.85 

 
8.00 
6.00 

3 
При торгівлі сільськогосподарською продукцією 
на відкритому майданчику зі столів без накриття 

 
1.50 

 
6.00 

4 
При торгівлі з автотранспортних засобів : 

- до 5 т 
- понад 5 т 

 
2.00 
2.55 

 
8.00 
10.00 

5 

При торгівлі: 
- продовольчими товарами 
- промисловими товарами 
- господарчими товарами 
- товарами „Секонд-хенд” 
- особистими речами, що були в ужитку 

 
2.55 
2.00 
2.00 
2.00 
0.85 

 
10.00 
8.00 
8.00 
8.00 
6.00 

6 При торгівлі на майданчику живністю 2.55 10.00 

7 
При торгівлі саджанцями, черенками, кущами, 
розсадою, тощо 

 
2.55 

 
10.00 

8 
При торгівлі квітами: 

- з грудня по квітень 
- з травня по листопад 

 
1.50 
2.55 

 
6.00 
10.00 

 



Додаток № 1 
до рішення ІІ сесії 
ХХІУ скликання 
Люботинської міської ради 
від 28 травня 2002 року 

Штамп ринку 
В Державну податкову  
інспекцію 
Дата надання до ДП1 
По _____________району 
Дата надання до ДПІ 
„__”___________________ 

 
РОЗРАХУНОК 

надходжень по ринковому збору за _________________ місяць 200_ р. 
 

№ Перелік видів торгівлі 
Розмір ста-

вки 

Кількість 
виданих 
чеків ЕК-

КА 

Сума збо-
ру, що під-
лягає вне-
сенню в 
бюджет 

Перерахо-
вано до 
бюджету 

1 

При торгівлі в критому приміщенні ринку, 
торговельного майданчика: 

- м’ясопродуктами, птицею, салом, мо-
лочними продуктами, крім молока 

- молоком 
- інші продукти 
- тільки зеленню 

    

2 

При торгівлі сільськогосподарською продук-
цією на відкритому майданчику зі столів під 
накриттям 

- тільки зеленню 
    

3 
При торгівлі сільськогосподарською продук-
цією на відкритому майданчику зі столів без 
накриття 

    

4 
При торгівлі з автотранспортних засобів : 

- до 5 т 
- понад 5 т 

    

5 

При торгівлі: 
- продовольчими товарами 
- промисловими товарами 
- господарчими товарами 
- товарами „Секонд-хенд” 
- особистими речами, що були в ужитку 

    

6 При торгівлі на майданчику живністю     

7 При торгівлі саджанцями, черенками, кущами, 
розсадою, тощо     

8 
При торгівлі квітами: 

- з грудня по квітень 
- з травня по листопад 

    

 



Додаток № 3 
до рішення ІІ сесії 
ХХІУ скликання 
Люботинської міської ради 
від 28 травня 2002 року 

(найменування платника) 
 
(прізвище відповідально-
го працівника,  
№ телефону) 
 
(код ЄДРПОУ/ТРДПАУ або 
номер з ДРФО(фізичної особи) 

Довідка 
про суми зібраного та перерахованого до міського бюджету ринкового збору, які 
зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення 

самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах 
(подається разом з уточненим Розрахунком окремо за кожний звітний період) 

 
Звітний період, що 
уточнюється ______________________________________ 200__ року 

 
                      (звітний період___________________ 

Реєстраційний номер документа,  
з яким подано довідку  

 
 

№ 
п/п Показники Звітний  

період 
Сума,  
грн. 

1 
Загальна сума ринкового збору, що підлягає сплаті згідно з 
попередньо поданим Розрахунком, у якому виявлено поми-
лку 

  

2 Загальна сума ринкового збору, що підлягає сплаті згідно з 
уточненим Розрахунком   

3 
Сума ринкового збору (недоплата), яка збільшує податкове 
зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (ряд 2 – ряд 
1) 

  

4 Сума ринкового збору, яка зменшує податкове зобов’язання 
у зв’язку з виправленням помилки (ряд 1 – ряд 2)   

5 

Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати 
(нараховується платником самостійно відповідно до пункту 
17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ 
„Про порядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами”) (ряд
3 х 10%) 

  

6 Зміст помилки Х Х 
 
Дата подачі довідки                                                 Наведена інформація є правильною 
Керівник підприємства              ______підпис                    ПІБ__________ 
Головний бухгалтер                   ______ підпис                   ПІБ__________ 
Дата подання ____________                                                 М.П._________ 


