
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   №  13/18/14

спільного засідання постійних комісій Кіровоградської міської ради 
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг,

захисту прав споживачів, 
з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку та 
з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради,

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової
інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та

зовнішньоекономічної діяльності

від 23 лютого 2017 року м. Кропивницький

Головуючі: Бєжан М.М., 
Цертій О.М. – заступник голови комісії,
Линченко М.Д.

Присутні члени комісії: Мельниченко  О.К.  –  заступник  голови
комісії, 
Яремчук В.С. – секретар комісії,
Кріпак С.В.

Шамардіна К.О. – секретар комісії,
Горбовський С.В., Краснокутський О.В.

Бойко С.В., Демченко М.І.

Відсутні члени комісії: Калапа С.Г., Ксеніч В.М., Рокожиця О.Л.

Волков І.В. – голова комісії, 
Товстоган Б.С., Шутка В.В.

Смірнов В.В. – секретар комісії

Запрошені: Паливода  А.А. –  начальник  управління
економіки Кіровоградської міської ради

Присутні: представники засобів масової інформації



Порядок денний:
Про  погодження  проекту  рішення  Кіровоградської  міської  ради 

№  923  «Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
від 27 січня 2015 року № 3949 «Про встановлення ставок єдиного податку»

Доповідає: Паливода  А.А. –  начальник
управління економіки Кіровоградської
міської ради

Спільне засідання постійних комісій відкрив голова постійної  комісії
Кіровоградської міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку,
торгівлі,  сфери  послуг,  захисту  прав  споживачів  Бєжан  М.М.,  
який  повідомив,  що необхідний  кворум для  проведення  спільного  засідання
постійних комісій є у трьох комісіях.

СЛУХАЛИ:
Паливоду  А.А.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

Кіровоградської  міської  ради №  923  «Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3949  «Про
встановлення  ставок  єдиного  податку»,  пояснив  причини  підготовки  
та основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійних комісій.
Начальник управління економіки Паливода А.А. відповів на запитання

членів комісії.

ВИСТУПИЛИ:
Краснокутський  О.В.,  член  постійної  комісії  з  питань  бюджету,

податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку,  який
зауважив,  що  10  відсотків  –  це  оптимальний  розмір фіксованої  ставки
єдиного податку для платників другої групи. Втрати від зменшення єдиного
податку  будуть  не значні  і  вони компенсуються за  рахунок перевиконання
міського бюджету за підсумками півріччя.

Шамардіна К.О., секретар постійної комісії з питань бюджету, податків,
фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, яка погодилася, що
розмір фіксованої ставки єдиного податку для другої групи платників єдиного
податку необхідно зменшити до 10 відсотків. 

Також  запропонувала  встановити  ставку  єдиного  податку  у  розмірі  
8 або 5 відсотків для платників податку, які здійснюють діяльність з надання
соціальної допомоги та для платників податку, які здійснюють господарську
діяльність  за  наступними  видами  діяльності:  роздрібна  торгівля  хлібом,
хлібобулочними та кондитерськими виробами;  роздрібна торгівля книгами,
газетами та канцелярськими товарами. Зменшити податок на вищезазначені
види  діяльності  необхідно  у  зв’язку  з  тим,  що  таких  підприємців  
у м. Кропивницькому зареєстровано не багато, а товар, який вони реалізують,
користується попитом соціально незахищених верств населення.
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Цертій  О.М.,  заступник  голови  постійної  комісії  з  питань  бюджету,
податків,  фінансів,  планування  та  соціально-економічного  розвитку,  який
зауважив,  що  для  того  щоб підприємці  не  почали  закриватися  і  не
зменшилися надходження до міського бюджету необхідно прийняти виважене
рішення  щодо  зменшення  розміру фіксованої  ставки  єдиного  податку  для
платників другої групи.

Олександр  Миколайович  запропонував  встановити  8  відсотків  для
платників податку, які здійснюють діяльність з надання соціальної допомоги
та  для  платників  податку,  які  здійснюють  господарську  діяльність  за
наступними  видами  діяльності:  роздрібна  торгівля  книгами,  газетами  та
канцелярськими  товарами;  ремонт  побутових  виробів  та  предметів
особистого вжитку.

Бєжан  М.М.,  голова  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  
з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту
прав  споживачів,  який  запропонував  голосувати  окремо  за  кожен  вид
діяльності для платників податку другої групи.

ВИРІШИЛИ:
1. Встановити для другої групи платників єдиного податку 10 відсотків

розміру мінімальної заробітної плати для інших видів діяльності.
Результати голосування:
«за» – 11 (одноголосно).

Рішення прийнято.

2.  Встановити  8  відсотків  розміру  мінімальної  заробітної  плати  для
платників податку, які здійснюють діяльність з надання соціальної допомоги.

Результати голосування:
«за» – 11 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3.  Встановити  8  відсотків  розміру  мінімальної  заробітної  плати  для
платників податку, які здійснюють діяльність роздрібною торгівлею хлібом,
хлібобулочними та кондитерськими виробами.

Результати голосування:
«за» – 4,

«проти» – 5,
«утримались» – 2.

Рішення не прийнято.

4.  Встановити  8  відсотків  розміру  мінімальної  заробітної  плати  для
платників податку, які здійснюють діяльність роздрібною торгівлею книгами,
газетами та канцелярськими товарами.
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Результати голосування:
«за» – 3,

«проти» – 6,
«утримались» – 2.

Рішення не прийнято.

5.  Встановити  8  відсотків  розміру  мінімальної  заробітної  плати  для
платників податку, які  здійснюють ремонт побутових виробів та предметів
особистого вжитку.

Результати голосування:
«за» – 4,

«проти» – 4,
«утримались» – 3.

Рішення не прийнято.

6.  Встановити  8  відсотків  розміру  мінімальної  заробітної  плати  для
платників  податку,  які  надають  санітарні  послуги,  прибирання  сміття  та
знищення відходів, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності.

Результати голосування:
«за» – 0,

«проти» – 10,
«утримались» – 1.

Рішення не прийнято.

7. Доручити начальнику управління економіки Кіровоградської міської
ради Паливоді А.А.:

оголосити  вищезазначені  зміни  на  розширеному  засіданні
координаційної ради з питань розвитку підприємництва під час обговорення
проекту рішення Кіровоградської міської ради № 923 «Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 «Про
встановлення ставок єдиного податку», яке відбудуться 23 лютого 2017 року
0 15.00 в приміщенні Кіровоградської міської ради (кімната 426);

винести  на  розгляд  Кіровоградської  міської  ради проект  рішення
Кіровоградської  міської  ради  №  923  «Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3949  «Про
встановлення ставок єдиного податку» з урахуванням вищезазначених змін.

Результати голосування:
«за» – 11 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Голова комісії з питань промисловості, 
транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, 
захисту прав споживачів      М.Бєжан

Секретар комісії      В.Яремчук
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Заступник голови комісії з питань бюджету,
податків, фінансів, планування
та соціально-економічного розвитку      О.Цертій

Секретар комісії      К. Шамардіна

Голова комісії з питань діяльності ради,
депутатської етики, 
Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 
забезпечення законності, релігії, 
засобів масової інформації, 
регуляторної політики, підприємництва, 
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності      М.Линченко
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