
УКРАЇНА
СОФІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ № 5
від 28 червня 2019 року с. Софіївка XXXVII чергова сесія

сьомого скликання
Про встановлення ставки єдиного 
податку на 2020 рік та затвердження 
Положення про єдиний податок

З метою врегулювання справляння єдиного податку на 
території Софіївської сільської ради у відповідності з Податковим 
кодексом України, забезпечення надійними джерелами фінансування 
місцевого бюджету та надання можливості суб’єктам підприємницької 
діяльності -  фізичним особам реалізувати своє право на застосування 
спеціального режиму оподаткування, керуючись Законом № 1791-VIII 
від 20.12.2016 року, пунктами 12.3, 12.4.1 статті 12 , пунктом 291,4 
статті 291, пунктом 293,2 статті 293 - 295 Податкового Кодексу 
України, ст.26 та ч.5 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Софіївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. На території сільської ради з 01 січня 2020 року пролонгувати дію 
рішення « Про встановлення ставки єдиного податку на 2017 рік та 
затвердження Положення про єдиний податок» , затвердженого 
рішенням XIII позачергової сесії сьомого скликання сільської ради від 
23.12.2016 року № 13 .

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з питань планування, бюджету, економічної 
політики і реформи, промисловості, транспорту, зв’язку (Капраренко).

Н. Є.Телятник



КОПІЯ
УКРАЇНА

СОФІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ № 13

Про встановлення ставки єдиного податку 
на 2017 рік та затвердження Положення 
про єдиний податок

З метою врегулювання справляння єдиного податку на 
території Софіївської сільської ради у відповідності з Податковим 
кодексом України, забезпечення надійними джерелами 
фінансування місцевого бюджету та надання можливості суб’єктам 
підприємницької діяльності -  фізичним особам реалізувати своє 
право на застосування спеціального режиму оподаткування, 
керуючись Законом № 1791-УІН від 20.12.2016 року, пунктами 
12.3, 12.4.1 статті 12 , пунктом 291,4 статті 291, пунктом 293,2 
статті 293 - 295 Податкового Кодексу України, ст.2б та ч.5 ст.59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Софіївська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2017 рік ставки єдиного податку :
1.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи 
встановлюються в розмірі 10 відсотків (фіксовані ставки) до 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
1.2. Ставки єдиного податку для платників другої групи 
встановлюються в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року.
( Пункт 293.1 статті 293 Податкового Кодексу України в редакції 
Закону № 71-VIII від 28.12.2014, № 1791-УІІІ від 20.12.2016 )
2. Затвердити Положення про єдиний податок на 2017 рік 
(Додаток 1).
3. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2017 року.
4. Направити копію даного рішення до Первомайського відділення 
Южноукраїнської ОДПІ.

від 23 грудня 2016 року XIII позачергова сесія сьомого 
скликання

5. Контроль за викона: М;^£ЙЯ8ЕарІШЄННЯ покласти на постійну 
^фнгця, щр^жету, економічної політики ікомісію з питань план 

реформи, промисловості ’язку (Капраренко С.С.).

Сільський голова \ч* Н. Є.Телятник


