
 

                                                                                                        ПРОЕКТ №2980 

 

 

 
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «__» __________ 2019 року                           №_____ 

 

 

 

Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку у  

м. Кропивницькому на 2020 рік 

 

 

 

 Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом 

України зі змінами та доповненнями, Міська рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити розміри ставок єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з 

01 січня 2020 року: 

 1) ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку 

у розмірі 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року; 

 2) другої групи платників єдиного податку у розмірі 15 відсотків до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року; 

 3) ставки єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного 

податку застосовуються з особливостями, встановленими вимогами пунктів 

293.2, 293.4, 293.6, 293.7 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України (далі-

ПКУ). 

 

 2. Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені підпунктами 1) 

та 2) пункту 291.4 статті 291 ПКУ. 
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 3.Об’єкт оподаткування визначається відповідно: 

 1) для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту 

1) пункту 291.4 статті 291 та пункту 292.1 статті 292 ПКУ; 

 2) для платників єдиного податку другої групи  відповідно до підпункту 

2) пункту 291.4 статті 291 та пункту 292.1 статті 292 ПКУ. 

 

 4. База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої 

груп платника єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1 статті 

293 ПКУ. 

 

 5. Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до          

пунктів 295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 ПКУ з урахуванням особливостей, 

визначених статтею 297 ПКУ. 

 

6. Податковий період встановлюється відповідно до статті 294 ПКУ. 

 

 7. Строк та прядок сплати податку визначається відповідно до          

пунктів 295.1, 295.4 та 295.7 статті 295 ПКУ з урахуванням особливостей, 

визначених статтею 297 ПКУ. 

 

 8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

визначено пунктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 

ПКУ з урахуванням  особливостей, визначених статтею 297 ПКУ. 

 

9. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства. 

 

10.  Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. 

 

 11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду. 

 

 

 

Міський голова                                                                        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Антоніна Малиновська 36 13 35 


