
 
 

РІШЕННЯ 
ПАНТАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

СОРОК ЧЕТВЕРТОЇ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від 26 червня 2019 року № 254 

 
смт. Пантаївка 

Про встановлення ставок єдиного  
податку на 2020 рік 
 

Відповідно до підпунктів 24, 28  статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтей 8, 10, 12, розділу ХІІ Податкового Кодексу України 
від 02.12.2010 року № 2756-VI (зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету від 
24.06.2019 №34 та висновки постійних комісій селищної ради,  

 
СЕЛИЩНА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Встановити з 01.01.2020 року на території Пантаївської селищної ради ставки 

єдиного податку згідно з додатком.  
 
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності після його оприлюднення, але 

не раніше 01.01.2020 року. 
 
3. Секретарю ради оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді в 

приміщенні селищної ради. 
 

4. Рекомендувати Олександрійській об’єднаній державній податковій інспекції 
забезпечити своєчасне та повне справляння всіх місцевих податків і зборів. 

 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування бюджету та селищного голову Бульбу І.В. 
 
 

 
В.о. селищного голови                                                                                 О.В.ОВСЯНІК 
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Додаток  
до рішення селищної ради     

від 26 червня 2019 року № 254 
 

 
 
1. Єдиний податок  
1.1. Платники податку визначаються відповідно до пп. 291.3 – 291.7. ст.291 

Податкового кодексу України (зі змінами), (далі – Кодекс). 
1.2. Об’єкт оподаткування, порядок визначення доходів та їх склад для платників 

єдиного податку першої - третьої груп визначається відповідно до ст.292 Кодексу. 
1.3. Ставка податку встановлюється відповідно до ст.293 Кодексу. 
1.3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий 
мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна 
заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки): 

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму; 

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати. 

1.4. Податковий (звітний) період визначається відповідно до ст.294 Кодексу. 
1.5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначаються 

відповідно до ст.295  Кодексу. 
 

 
 
Секретар селищної ради      О. ОВСЯНІК 

 


