
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________         №________ 

м. Лиман 

 

Про схвалення проекту рішення 

міської ради «Про встановлення 

ставки туристичного  збору   на 

території Лиманської об`єднаної 

територіальної громади на  2020 рік» 

 

  Розглянувши проект рішення міської ради «Про встановлення ставки  

туристичного збору на території Лиманської об`єднаної територіальної громади на 

2020 рік», керуючись п. 1, ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради: 

 

 ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про встановлення ставки туристичного  

збору  на території Лиманської об`єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

(Додається).  

2. Відділу культури і туризму Лиманської міської ради (Роменська) подати на 

розгляд та затвердження сесії міської ради проект рішення міської ради «Про 

встановлення ставки туристичного збору на території Лиманської об`єднаної 

територіальної громади на 2020 рік».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова          П.Ф. Цимідан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОЕКТ 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

                                          №              _ 

м. Лиман 

 

Про встановлення ставки туристичного   
збору     на     території        Лиманської 
об`єднаної  територіальної громади  на 
2020 рік 

 

 З метою встановлення економічно доцільних ставок туристичного збору за 

кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), керуючись 

ст.268 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставки туристичного збору на території Лиманської ОТГ за кожну 

добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі 

0,2 відсотка - для внутрішнього туризму та 2 відсотків - 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. 

Платники збору, база справляння, податкові агенти та місця проживання 

(ночівлі), особливості справляння, порядок сплати збору та податковий 

(звітний) період визначені ст. 268 Податкового кодексу України.  

2. Визначити, що у випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних 

нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до Податкового 

кодексу України, це рішення застосовується в частині, яка не суперечить 

чинним законам України та підзаконним нормативно-правовим актам. 

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.  

4. Відділу культури і туризму міської ради (Роменська): 

4.1. надіслати в 10-денний термін копію даного рішення до Слов'янсько - 

Лиманського управління ГУ ДФС у Донецькій області; 

  4.2.  опублікувати дане рішення в друкованих засобах масової інформації; 

4.3.  здійснювати заходи щодо відстеження  результативності  даного  

рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, 

справах молоді та соціального захисту населення (Демидова), з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 

діяльності та регуляторної політики (Коломацький) та заступника міського 

голови Гамаюнову Ю.М. 
 



Міський голова          П.Ф. Цимідан 


