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Про розгляд не підтриманої 
електронної петиції

Розглянувши  не  підтриману  електронну  петицію  щодо  підтримки
підприємців спрощеної системи оподаткування, повідомляємо наступне.

Враховуючи те, що електронна петиція не набрала необхідної кількості
голосів  в  строк,  визначений  Статутом  територіальної  громади  міста
Кропивницького,  який  затверджений  рішенням  Міської  ради  міста
Кропивницького від 31.01.2019 №2303,  електронну петицію розглянуто як
звернення  громадян  відповідно  до  норм  статті  231 Закону  України  «Про
звернення громадян».

Сьогодні  повнота  та  своєчасність  надходжень до  місцевих бюджетів
має  велике  значення,  адже  міський  бюджет  міста  Кропивницького   –  це
безпосереднє джерело видатків на потреби громади, а єдиний податок – одне
із джерел, що його стабільно наповнює. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Податкового
кодексу  України  та  інших  законів  України  щодо  підтримки  платників
податків  на  період  здійснення  заходів,  спрямованих  на  запобігання
виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)» підприємці за
період з 01 березня по 30 квітня 2020 року звільнені від сплати податків, які
спрямовуються до міського бюджету, а саме від:

плати  за  землю  (земельний  податок  та  орендна  плата  за  земельні
ділянки  державної  та  комунальної  власності)  за  земельні  ділянки,  що
знаходяться  у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди,
фізичних або юридичних осіб, що використовуються ними в  господарській
діяльності. 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
За підрахунками Головного управління Державної податкової служби у

Кіровоградській  області  в  результаті  наданих  державою  пільг  міський
бюджет недоотримує близько 13,3 млн грн щомісяця. Крім того, у зв’язку із
введенням  карантинних  обмежень  щодо  роботи  значної  частки  галузей
економіки міський бюджет щомісяця втрачає близько 5,0 млн грн податку на
доходи фізичних осіб.

Рішенням Міської ради міста Кропивницького від 11 червня 2019 року
№ 2566 для фізичних осіб-підприємців ІІ  групи  прийнята ставка  єдиного



податку  в  розмірі  15%  від  мінімальної  заробітної  плати  (максимальний
розмір ставки відповідно до Податкового кодексу України становить 20%).
Зазначена пільга діє протягом всього 2020 року. 

Звільнення фізичних осіб – підприємців І та ІІ групи від сплати єдиного
податку  призведе  до  додаткових  втрат  міського  бюджету  в  сумі  близько
2,9 млн грн щомісяця.  

На сьогодні  на міську раду, крім вирішення щоденних потреб громади,
реалізації  галузевих  програм  розвитку,  покладені  завдання по  вжиттю
протиепідемічних  заходів  щодо  попередження  розповсюдження  та
поширення у м. Кропивницькому коронавірусної хвороби (СOVID -19), що
потребує  додаткових  коштів.  До  кінця  2020  року  планується  відкриття
відділення легеневої терапії та придбання комп’ютерного томографу.

Враховуючи  вищевикладене  та  розуміючи  всю  складність  ситуації,
розгляд питання щодо зменшення розмірів ставок єдиного податку на даний
час є неможливим.
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