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Додаток 1
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення міської ради             «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних  засобів                    у  м. Кривому Розі на 2021 рік» та аналізу його регуляторного впливу
  
Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Податковим кодексом України (надалі – Кодекс), вирішують питання щодо встановлення ставки  збору за місця для паркування транспортних засобів.
Рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюється до  15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення міської ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Відповідно до статті 10 Кодексу збір за місця для паркування транспортних засобів належить до місцевих зборів і установлюють його згідно зі статтею 2681.3.2 за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої на 01 січня податкового (звітного) року. 
          Платниками збору  згідно з Кодексом є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують і провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
 На теперішній час у місті ставка збору становить 0,03% мінімальної заробітної плати, установленої законом на   01 січня податкового (звітного) року, за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності. 
У 2019 році надходження до бюджету міста від сплати збору склали 393,30 тис. грн. 
У проєкті регуляторного акта  запропоновано визначити ставку збору на 2021 рік у розмірі 0,015%, що пояснюється щорічним підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, від якої залежить ставка збору. Зниження розміру ставки забезпечить зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання цієї сфери діяльності. Прогнозні надходження на 2021 рік з урахуванням зазначеної ставки складуть 1 581, 30 тис. грн. Прогнозний обсяг надходжень збору на 2021 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, серед яких: чисельність суб’єктів господарювання, які виявили бажання провадити діяльність у сфері паркування транспортних засобів.
	Ухвалення рішення міської ради «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних  засобів у  м. Кривому Розі на 2021 рік», необхідне для прозорого ефективного встановлення розміру ставки збору за місця для паркування транспортних  засобів, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.
	Проєкт поданий управлінням транспорту та телекомунікацій, департаментом фінансів    виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу підготовлено з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, зі змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151.
Проєкт рішення та аналіз його регуляторного впливу будуть розміщені 14.05.2020 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних сторінках  в мережі Інтернет:
	- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» http://kr.gov.ua. 
	
Цілі прийняття проекту: установлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів відповідно до вимог Кодексу (проєкт включено до плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік (рішення міської ради від 30.10.2019 №4165, оприлюднено в міській газеті «Червоний гірник» 05.11.2019).

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 14.05.2020 в місячний термін:
- департаментом фінансів виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 219,  тел.  (0564) 92-01-41, електронна адреса: depfin@kr.gov.ua);
- управлінням транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 365,  тел.  (0564) 92-02-75, електронна адреса: vtiz@kr.gov.ua;
-  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел. (0564) 92-25-89, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).


Громадські слухання по обговоренню проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних  засобів у  м. Кривому Розі на 2021 рік», аналізу його регуляторного впливу та з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія регуляторного акта відбудуться 21.05.2020    о 15.00  у форматі відео-конференції (платформа Zoоm).

Зареєструватися до участі у конференції  необхідно за посиланням: 

https://zoom.us/j/93215536942?pwd=MTNJYnFYbzAvVUVSL2pRU2R2aVVydz09" https://zoom.us/j/93215536942?pwd=MTNJYnFYbzAvVUVSL2pRU2R2aVVydz09

Додаткову інформацію із зазначених питань можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг,                  пл. Молодіжна, 1, каб. 513,512 тел. (0564) 92-25-89 





















Додаток 2

Про відстеження результативності регуляторного акту

	Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» департаментом фінансів виконкому Криворізької міської ради, управлінням транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради з 14.05.2020 в місячний термін здійснюються заходи з базового відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення міської ради «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних  засобів  у  м. Кривому Розі на 2021 рік» з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, за показниками, зазначеними у аналізі регуляторного впливу: кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт; надходження до бюджету міста коштів від збору за місця для паркування транспортних засобів; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта; рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов'язаний з регулюванням.
	Вищевказаний проєкт рішення міської ради оприлюднено 14.05.2020 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:
	- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/
	
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 14.05.2020 в місячний термін:
- управлінням транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 365,  тел.  (0564) 92-02-75, електронна адреса: vtiz@kr.gov.ua);
- департаментом фінансів виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 219,  тел.  (0564) 92-01-41, електронна адреса: depfin@kr.gov.ua);
- управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (0564) 92-25-89, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

	Громадські слухання по обговоренню проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних  засобів у  м. Кривому Розі на 2021 рік», аналізу його регуляторного впливу та з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія регуляторного акта відбудуться 21.05.2020    о 15.00  у форматі відео-конференції (платформа Zoоm).

Зареєструватися до участі у конференції  необхідно за посиланням: 

https://zoom.us/j/93215536942?pwd=MTNJYnFYbzAvVUVSL2pRU2R2aVVydz09" https://zoom.us/j/93215536942?pwd=MTNJYnFYbzAvVUVSL2pRU2R2aVVydz09

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 512, 513, тел. (0564) 92-25-89.






