
 

 

  

РІШЕННЯ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
(         СЕСІЯ) 

 
восьмого демократичного скликання 

 

від _________ №______ 

 

 

 

Про внесення змін у рішення 

міської ради від 19.06.2020р. №156-

41 "Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Івано-

Франківської міської обʼєднаної 

територіальної громади" 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 7, 10, 12, 268, 

2681, главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 

1 статті 26, статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", міська рада  

 

в и р і ш и л а: 

 

 1. Внести у рішення міської ради від 19.06.2020р. №156-41 "Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської 

міської обʼєднаної територіальної громади" такі зміни: 

  

1.1. У назві рішення та далі по тексту документу словосполучення 

"Івано-Франківська міська обʼєднана територіальна громада" замінити на 

словосполучення "Івано-Франківська міська територіальна громада". 

  

1.2. У додатку 1 "Положення про єдиний податок":  

 - у підпункті 1.6.1  пункту 1.6. розділу 1 цифри і слово "1000000 гривень" 

замінити цифрами і словами "167 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року"; 

 - в абзаці третьому підпункту 1.6.2  пункту 1.6. розділу 1 цифри і слово 

"5000000 гривень" замінити цифрами і словами "834 розміри мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року"; 
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 - у підпункті 1.6.3 цифри і слово "7000000 гривень" замінити цифрами і 

словами "1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

1 січня податкового (звітного) року". 

 - розділ 4. "Ставки єдиного податку" викласти в новій редакції: 

"Розділ 4. Ставки єдиного податку  

4.1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, 

які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

- для першої групи платників єдиного податку для всіх видів 

господарської діяльності, передбачених для цієї групи, – 10 відсотків до 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 

законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

- для другої групи платників єдиного податку для всіх видів 

господарської діяльності, передбачених для цієї групи, – 15 відсотків до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року; 

- для третьої та четвертої груп платників єдиного податку 

застосовуються ставки податку відповідно до вимог та у межах, передбачених 

ст.293 Податкового кодексу України. 

4.2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір 

ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської 

діяльності. 

 4.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, 

міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно 

із законом та перспективним планом формування територій громад, 

застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений 

цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку." 

 

 1.3. У додатку 3 "Положення про збір за місця для паркування 

транспортних засобів": 

- підпункт 4.1. пункту 4 викласти у новій редакції: 

 "4.1. Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів 

встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення 

паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної 

ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, 

відповідно до зон паркування: 

 4.1.1 у 1-й зоні паркування – у розмірі 0,075 відсотка мінімальної 

заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

 4.1.2 у 2-й зоні паркування – у розмірі 0,05 відсотка мінімальної 

заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

 4.1.3 у 3-й зоні паркування – у розмірі 0,03 відсотка мінімальної 

заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 
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 4.1.4 у 4-й зоні паркування – у розмірі 0,015 відсотка мінімальної 

заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року." 

 - додаток до Положення про збір за місця для паркування транспортних 

засобів викласти в новій редакції (додається). 

 

1.4. У додатку 4 "Положення про туристичний збір ": 

- підпункт 3.1. пункту 3 викласти у новій редакції: 

"3.1. Встановити ставки туристичного збору для внутрішнього та 

зовнішнього туризму за кожну добу тимчасового розміщення кожної особи у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього 

Положення, у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року: 

3.1.1 при вартості тимчасового розміщення для однієї особи за одну добу 

до 350 грн - 0,2 відсотка 

3.1.2 при вартості тимчасового розміщення для однієї особи за одну добу 

від 350 грн включно до 750 грн - 0,3 відсотка 

3.1.3 при вартості тимчасового розміщення для однієї особи за одну добу 

від 750 грн включно до 1200 грн - 0,4 відсотка 

3.1.4 при вартості тимчасового розміщення для однієї особи за одну добу 

від 1200 грн включно – 0,5 відсотка. 

Встановити, що у разі, якщо надання послуг тимчасового розміщення 

здійснюється шляхом надання окремого номера (кімнати), квартири, 

житлового будинку чи іншого об’єкта житлової нерухомості, під вартістю 

тимчасового розміщення для цілей пункту 3.1 цього Положення  слід розуміти 

загальну вартість номера (кімнати), вартість оренди квартири, житлового 

будинку чи іншого об’єкта житлової нерухомості (незалежно від кількості 

проживаючих)." 

 

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

3. Секретаріату міської ради (С.Козлов) опублікувати дане рішення у 

друкованих засобах масової інформації. 

4. Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження 

(С.Криворучко) надіслати копію рішення Головному управлінню ДПС в Івано-

Франківській області для врахування при здійсненні адміністрування місцевих 

податків і зборів. 

5 . Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Р.Гайду та голову постійної депутатської комісії з питань планування 

фінансів, цін та бюджету Р.Онуфріїва. 

 

 

 

 

Міський  голова     Руслан Марцінків
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Додаток 

до рішення ____сесії міської ради 

від __________2021р. №_________ 

 

 

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із  

забезпечення паркування транспортних засобів в межах зон їх розташування 

 

№ 

з/п 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, кв.м. 

Кількість 

місць для 

паркува-

ння 

Техніка облаштування 

Місця для 

безоплатного 

паркування* 

Площа (база 

оподат-

кування) 

Площа 

одного 

паркуваль

ного 

місця* 

Оцінка 

рента

бельно

сті 

парков

ки 

Наявні-

сть 

дорожньог

о знаку 

«Платне 

парк-ня» 

Наявність 

дорожньої 

розмітки 

Спосіб 

поставлення 

транспортно-

го засобу 

к-ть 

місць 

площа 

місць 

1-ша зона 

1 

пл. Ринок, 1-11 

247,5 18 + + 

Під кутом 60° 

до проїжджої 

частини 

3 41,25 206,25 13,75 + 

2 
пл. Ринок (зі сторони 

Ратуші) 
247,5 18 + + 

Під кутом 60° 

до проїжджої 

частини 

3 41,25 206,25 13,75 + 

3 

вул. Шеремети - 

Старозамкова 

192,5 

150 

14 

10 
+ + 

Під кутом 60° 

до проїжджої 

частини. 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

1 

1 

13,75 

15 

178,75 

135 

13,75 

15 
+ 

2-га зона 
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4 

вул. Грушевського,12 

(навпроти Ощадбанку) 178,75 13 + + 

Під кутом 30° 

до проїжджої 

частини 

2 27,5        151,25 13,75 + 

5 

вул. Грушевського 

(поруч стоматкорпусу) 536,25 39 + + 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

5 68,75 467,5 13,75 + 

6 вул. Грушевського, 1 206,25 11 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 37,5 168,75 18,75 + 

7 

вул. Вагилевича (від 

вул.Незалежності до вул. 

Грушевського, парна 

сторона) 

225 12 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини вулиці 

2 37,5 187,5 18,75 + 

8 

вул. Незалежностi, 47-49 

(поруч м – ну «Адамас») 220 16 + + 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

3 41,25 178,75 13,75 + 

9 

вул. Незалежностi, 19 

(поруч банку «Аваль») 137,5 10 + + 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

2 27,5        110 13,75 + 

10 

вул. Галицька 

(Кафедральний собор 

Святого Воскресіння -

«Ідея Банк») 

275 20 + + 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

3 41,25 233,75 13,75 + 

11 

вул. Г. Мазепи (від вул. 

Бельведерської до вул. 

Січових Стрільців) 

165 11 - - 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 30 135 15 + 

12 

вул. Бельведерська, 1-16 

(парна та непарна 

сторони) 787,46 39 - - 

Під кутом 

60°,45° 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 

3 

26,5 

45 

 

715,96 

13,25 

15 
+ 

13 

вул. Шевченка (від вул. 

Гординського до м-ну 

«Вопак») 
646,25 

23 

22 
- - 

Під кутом 90° 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 

4 

27,5 

60 
558,75 

13,75 

15 
+ 
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14 

вул. Грушевського,16-22  

195 13 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 30 165 15 + 

15 

вул. Сотника Мартинця, 

4-6 (від «А-банку» до 

пішохідного переходу) 

225 12 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 37,5 187,5 18,75 - 

16 вул. Дністровська, 5 568,5 45 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

5 62,5 506 12,5 + 

17 

вул. Незалежності, 3 

(поруч центру дозвілля 

«Пасаж Гартенбергів») 

100 8 + - 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 25 75 12,5 - 

18 
вул. Шевченка, 1 (поруч 

готелю «Дністер») 
316,25 23 - - 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

3 41,25 275 13,75 + 

3-тя зона 

19 

вул. Сiчових 

Стрiльцiв,1-7 192,5 14 + + 

Під кутом 45° 

проїжджої 

частини 

2 27,5        165 13,75 - 

20 

вул. Дністровська,45-55 

220 16 + + 

Під кутом 30° 

до проїжджої 

частини 

3 41,25 178,75 13,75 + 

21 

вул. Галицька,22 (вiд 

будинку побуту до вул. 

Військових Ветеранів ) 

300 16 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

3 56,25 243,75 18,75 + 

22 

вул. Галицька (навпроти 

магазину «Галичанка») 275 20 + + 

Під кутом 30° 

до проїжджої 

частини 

3 41,25 233,75 13,75 + 

23 

вул. Військових 

Ветеранів (від вул. 

Галицька до вул. 

Василіянок зі сторони 

парку) 

1416,25 103 + + 

Під кутом 30°  

до проїжджої 

частини 

11 151,25 1265 13,75 + 

24 

вул. Дністровська, 3 біля 

універмагу Прикарпаття 550 40 + + 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

5 68,75 481,25 13,75 + 
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25 

вул. Мельника (поруч 

квіткового ринку) 845 52 - - 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

6 82,5 762,5 13,75 + 

26 

вул. І. Франка (від вул. 

Гаркуші до вул. Гончара, 

непарна сторона) 

427,5 28 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

4 60 367,5 15 + 

27 

вул. Г. Мазепи (від вул. 

Січових Стрільців до 

вул. Короля Данила) 

255 17 - - 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

3 45 210 15 + 

28 

вул. Василіянок (поруч 

парку Воїнів Афганців) 150 10 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 30 120 15 + 

29 пл. Привокзальна,1 572,75 28 + + 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

4 75 497,75 18,75 + 

30 

пл. Привокзальна,9 

426,25 31 + + 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

4 55 371,25 13,75 + 

31 

вул. Кардинала 

Любомира Гузара (від 

вул. Бельведерської до 

вул. Тичини навпроти 

пром.ринку) 

375 20 + + 

Паралельно° 

до проїжджої 

частини 

3 56,25 318,75 18,75 + 

32 

вул. Кардинала 

Любомира Гузара ( від 

вул. Тичини до буд. №34  

навпроти пив. заводу) 

225 12 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 37,5 187,5 18,75 + 

33 

вул. Низова (від вул. 

Кардинала Любомира 

Гузара до майдану 

Шептицького, парна 

сторона) 

209,80 11 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 37,5 172,3 18,75 - 

34 

вул. Тичини (від вул. 

Манюха до ТЦ «Пасаж» 

непарна сторона) 
678,75 45 + + 

Паралельно, 

під кутом 30° 

до проїжджої 

частини 

6 82,5 596,25 13,75 - 
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35 

вул. Вовчинецька, 10-34 

(від зупинки 

громадського 

транспорту до 

квіткового ринку) 

 

306,25 19 _ _ 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 32,5 273,75 16,25 + 

36 

вул. Грюнвальдська 

(біля скверу) 

 

241,25 15   

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

1 15 226,25 16,25 + 

37 

вул. Гаркуші, 8-24 

 308,75 19   

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 32,5 276,25 16,25 + 

38 

вул. Сахарова,28-32 

 497,75 35   

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

3 57,75 440,0 13,75 + 

39 

вул. Сахарова,34-36 

 484,0 34 - - 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

3 57,75 426,25 13,75 + 

40 

вул. В.Великого, 9-11 

(від ТЦ «Фуршет» до 

зупинки громадського 

транспорту) 

429,0 30 - - 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини 

3 57,75 371,25 13,75 + 

41 вул. Бельведерська, 40 320,4 25 - 

знак 

“Паркуванн

я” 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

3 37,5 282,9 12,5 - 

4-та зона 

 42 

вул. Лепкого 16-26 (від 

м-ну «Комфорт» до вул. 

Гнатюка) 

165 11 - - 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 30 135 15 + 

43 

вул. Лепкого 19-31 (від 

ЗШ№11 до вул. 

Гнатюка) 

210 14 - - 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

2 30 180 15 + 

44 

вул. Лепкого 34-48 (від 

вул. Гнатюка до вул. 

Рєпіна) 

240 16 - - 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

3 45 195 15 + 
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45 

вул. Лепкого 35-49А (від 

вул. Гнатюка до вул. 

Павлика) 

300 20 - - 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

3 45 255 15 + 

46 

вул. Гнатюка (від вул. 

Франка до вул. Лепкого) 465 31 - - 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

4 60 405 15 + 

47 

вул. Панаса Мирного 

(від вул. Заклинських до 

вул. Достоєвського 

непарна сторона) 

255 17 - - 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

3 45 210 15 + 

48 

вул. Північний 

бульвар,6-12 468,75 25 + + 

Паралельно до 

проїжджої 

частини 

3 56,25 412,5 
18,75 

 
- 

49 

вул. Чорновола,59А(біля 

Івано-Франківської 

міської поліклініки №1) 
272,5 18 - - 

Під кутом 90° 

до проїжджої 

частини,парале

льно 

3 41,25        231,25 13,75 - 

 
* місця для безоплатного паркування відповідно до статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». 

 

 

 

 

      Секретар міської ради         Віктор Синишин 

 


