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ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я  

 

______________                                                                              №  ____________ 
                                                                   м. Лиман 
 

Про встановлення ставок 

єдиного податку на території 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади  

 

На виконання Закону України  від 23.11.2018 року №2628-VIII “Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”, відповідно до Закону 

України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” 

та з метою приведення рішень міської ради у відповідність до діючого законодавства, 

керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території Лиманської об’єднаної територіальної громади ставки 

єдиного податку для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську 

діяльність, з розрахунку на календарний місяць: 
1.1. для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року; 
1.2. для другої групи платників єдиного податку: 

- без найманих працівників – 10% розміру мінімальної заробітної плати; 
- з найманими працівниками - 20% розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Ставки єдиного податку для першої та другої групи платників єдиного податку 

застосовуються з особливостями, встановленими вимогами пунктів 293.4, 293.6, 293.7 та 

293.8 статті 293 Податкового кодексу України. 
2. Встановити елементи єдиного податку: 
- 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; 
- об’єкт оподаткування: для платників єдиного податку першої та другої групи 

відповідно до підпунктів 1)  і 2) пункту 291.4; пункту 291.7 статті 291 Податкового 

кодексу України; 
- база оподаткування, порядок визначення доходів та їх склад для платників 

єдиного податку першої та другої групи платників єдиного податку визначаються 

відповідно до статті 292 Податкового кодексу України; 
- податковий період встановлюється відповідно до статті 294 Податкового кодексу 



України; 
- порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначаються відповідно 

до пунктів 295.1, 295.2, 295.4, 295.5, 295.7, 295.8 статті 295 Податкового кодексу України 

з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України; 
- строк та порядок подання звітності платниками єдиного податку визначено 

пунктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 Податкового кодексу 

України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу 

України. 
3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2021 року. 

4. Обов’язки щодо відстеження результативності регуляторного акту покласти на 

фінансове управління міської ради в терміни: 
базове відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту; 

повторне відстеження через рік після набрання чинності регуляторного акта; 

періодичне відстеження один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з 

повторного відстеження результативності регуляторного акта. 

5. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) результати відстежень в 5-

денний термін, після їх здійснення, оприлюднювати на офіційному сайті Лиманської 

міської ради та надавати до відділу економічного розвитку і торгівлі виконавчого 

комітету  міської ради. 

6. Рішення міської ради від 17.06.2015 року №6/42-3404 «Про затвердження 

Положення та встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів 

підприємницької діяльності на території Краснолиманської міської ради» з 

внесеними до нього змінами та доповненнями від 26.02.2016 року №7/7-186, від 

16.02.2017 року №7/24-1069, від 22.02.2018 року №7/42-1930, пункт 1.1 рішення 

№7/58-2740 від 20.12.2018 року, пункт 1.1 рішення №7/65-3533 від 21.06.2019 

року вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2021 року.  

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 

міської ради (Цимідан) і постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики 

(Коломацький). 
 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 


