
 

 
   

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

  _________ сесія  скликання 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 

від  __________ 2020 року                                                                      № ____ 

м. Помічна 

Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку на території  Помічнянської 

ОТГ на  2021 рік 

 

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

Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податковим  

Кодексом України зі змінами та доповленнями, міська рада 

 

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 2021 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 10 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.  

 3. Об’єкт оподаткування визначається відповідно: 

 1) для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту 1) 

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

 2) для платників єдиного податку другої групи відповідно до підпункту 2) 

пункту 291.4 статті 291 та підпункту 1) пункту 292.1 статті 292 ПКУ. 

4. База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп 

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 порядок 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. Рішення Помічнянської міської ради  восьмого скликання від 25.06.2019 р. 

№ 614 «Про встановлення єдиного податку на   2020 рік» вважати  таким, що 

втратило чинність. 

  11. Загальному  відділу  міської  ради забезпечити  оприлюднення даного 

рішення  у відповідності до чинного законодавства України       

  12. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 року та застосовується на 

території Помічнянської міської ради об’єднаної територіальної громади. 

  13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань  бюджету, фінансів, соціального розвитку,  цін, побутового і торгівель-

ного обслуговування та громадського харчування. 

 

 

Міський  голова                                                                   Микола  АНТОШИК 


