
 

Проект 
 

 
 

 

від “  ”            2019  року  №  

м. Новомиргород 

 

Про встановлення  ставок  

єдиного  податку для першої  та 

другої  груп  платників  єдиного 

податку на 2020 рік  на території              

Новомиргородської  міської   ради 

 
 

Відповідно до підпунктів 1,2 пункту 291.4 статті 291, підпунктів                 

1,2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, Закону України "Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих 

податків і зборів"  від 23 листопада  2018 року  № 2628-VIII, керуючись  

пунктом  24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні",  

 

Новомиргородська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території  Новомиргородської  міської   ради  ставки 

єдиного податку:  

1.1.для першої групи платників єдиного податку в розмірі 8 відсотків від 

прожиткового мінімуму працездатних осіб встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року;  

1.2 для другої групи платників єдиного податку  у розмірі 18 відсотків до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року; 

4.3. для платників: 

      КВЕД  49.32 – діяльність таксі - 11 відсотків розміру мінімальної  заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

       КВЕД  58.13 - видання газет -10 відсотків розміру мінімальної  заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

       КВЕД  47.61 – роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих  магазинах -   

10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на  1 

січня податкового (звітного) року; 

        

 

 



 

       КВЕД  58.19 – інші види видавничої  діяльності -10 відсотків розміру 

мінімальної   заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року. 

Ставки єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного 

податку застосовуються з особливостями, встановленими вимогами пунктів 

293.4, 293.6, 293.7 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України. 

 

          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 Податкового кодексу України. 

 

          3. Об’єктом оподаткування: 

          2.1.для першої групи платників єдиного податку є обсяг доходу,який 

протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень; 

          2.2.для другої групи платників єдиного податку є  обсяг доходу, який 

протягом року не перевищує 1500000 гривень. 

 

          4. База оподаткування: 

          4.1.для першої групи платників єдиного податку розмір прожиткового 

мінімуму встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

          4.2.для другої групи платників єдиного податку розмір мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

  

           5. Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до 

пунктів  295.2, 295.5 та 295.8 статті  295 Податкового кодексу України з 

урахуванням особливостей, визначених статтею  297 Податкового кодексу 

України. 

 

 6. Податковий період. 

 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої  

та  другої  груп є календарний рік. 

 

 7. Строк та порядок сплати податку. 

 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний 

податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) 

поточного місяця. 

 Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного 

податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), 

але не більш як до кінця поточного звітного року. 

 Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату 

податку. 

 Платники єдиного податку першої та другої груп подають до 

контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у 

строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій 

відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, 

визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу. 

 Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку 

не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 

291.4 статті 291 цього Кодексу, та/або самостійно не перейшов на сплату 

єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку 

другої або третьої групи. 

 Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем 

податкової адреси. 

 9. Оприлюднити  рішення в засобах масової інформації. 

        10. Контроль за виконанням рішення покласти  на комісію з питань 

бюджету та фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, 

господарської діяльності. 

 11. Рішення Новомиргородської міської ради  від  03 липня  2018 року   

№1044 "Про встановлення ставок єдиного податку для першої та другої груп 

платників єдиного податку на 2019 рік на  території  Новомиргородської  

міської  ради  визнати таким, що втратило чинність. 

        12. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                                                                           І. Забажан 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page47#n7146
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6950#n6950
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6950#n6950

