
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П‘ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 00.05.2020 № проект
с. Миколаївка
Про встановлення ставок 
єдиного податку на 2021 рік 
на території Миколаївської 
сільської ради Сумського району 

Відповідно до ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  ст.  8,  ст.  10,  ст.  12,  ст.  14  та  ст.  293 Податкового Кодексу України,
Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження
форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного
податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», з метою
наповнення статей доходу сільського бюджету, сільська рада вирішила:

1. Установити  з  01.01.2021  року  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області фіксовані  ставки  єдиного  податку  для
фізичних  осіб  –  підприємців,  які  застосовують  спрощену  систему
оподаткування,  обліку  та  звітності  та  віднесені  до  першої  та  другої  групи
платників  єдиного  податку,  залежно  від  виду  господарської  діяльності  з
розрахунку на календарний місяць:
1) Для першої групи – 10% розміру прожиткового мінімуму, встановленого

законом на 1 січня податкового (звітного) року (додаток 1);
2) Для другої групи – 20% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої

законом на 1 січня податкового (звітного) року (додаток 1),

2. Ставки податку для платників  єдиного податку третьої  та  четвертої  груп та
змішаних  груп  визначено  Податковим  кодексом  України  і  не  потребують
встановлення сільською радою.

3. Платники єдиного податку, об‘єкт оподаткування, база оподаткування, порядок
обчислення  податку,  податковий  період,  строк  та  порядок  сплати  податку,
строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату, податкові пільги
та їх порядок застосування визначаються Податковим кодексом України.

4. Оприлюднити  дане  рішення  шляхом  розміщення  на  офіційному  веб-сайті
Миколаївської сільської ради та в районних засобах масової інформації 



протягом 10 днів з дати прийняття рішення.

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з  питань
місцевого  самоврядування,  соціально-економічного  розвитку  громади,
планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі, та комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  території  громади  містобудування,регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

6. Рішення набирає чинності  з 01.01.2021 року.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ

   


