
                                                                                ПРОЄКТ 

                                                                                   №     /03-49 

                                
У К Р А Ї Н А 

 

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                       сесія сьомого скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                     2020 року                 №___   

   м. Чоп 
 

 Про внесення змін до рішення  

міської ради від 19.06.2019р. №9  «Про  

встановлення місцевих податків  

та зборів в м. Чоп на 2020 рік» 
         

        Керуючись пунктом 24  частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей  10, 12  та положень 

розділу ХIV Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755 - VІ із 

змінами і доповненнями, Закону України від 30.03.2020р. №540-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», 
 

                               міська рада  вирішила : 
 

         1. Внести зміни у додаток 4.1 рішення сорок першої сесії сьомого 

скликання Чопської міської ради   від 19.06.2019р. №9 «Про встановлення 

місцевих податків та зборів в м. Чоп на 2020 рік»,  доповнивши пункт 4 

«Ставки єдиного податку» підпунктом 4.3 наступного змісту: 

        «4.3. Встановити з 01.05.2020р. по 30.06 2020р. ставку єдиного податку 

для платників I та II груп спрощеної системи оподаткування, робота яких 

заборонена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211, за 

заявою платника із зазначенням місця здійснення та видів діяльності у таких 

розмірах: 

       для першої групи платників єдиного податку  - 0 відсотків розміру  

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 

січня податкового (звітного) року; 



    для другої групи платників єдиного податку  - 0 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року.»  

          2. Питання, не врегульовані даним рішенням, регулюються Податковим 

кодексом України. 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та економічного розвитку міської ради (Русин В.І). 

 

         Міський голова                                                    В.Самардак 

 

 

 



Проект  рішення  розроблено       Фінансове  управління  Чопської  міської ради                                    

                  (Найменування виконавчого органу міської ради) 

  Абрамова Н.Ф.                                       ___Підпис_________________                        _________________________ 
    (Прізвище та ініціали керівника)                                                (Підпис)                   (Дата)           
 

ПОГОДЖЕНО : 

 

 Секретар міської ради                                       Чолавин М.В.         __ Підпис ______     _______________      
      (Підпис)                     (Дата) 

Заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства              Гіжан І.С.               ___ Підпис _____     _______________      
      (Підпис)                     (Дата) 

Заступник міського голови, 

керуючий справами                                           Плиска В.П.          ___ Підпис ____    _________________          

       (Підпис)                           (Дата) 

Начальник правового відділу                          Островська О.М.     ___ Підпис ____     ________________ 

 

Рішення підлягає оприлюдненню__повністю з додатком     __(підпис)___________________________ 

                                                                                                                                       (Підпис)           (Дата)  

Головний спеціаліст з інформаційного 

забезпечення та зв’язків з громадськістю           Пилип М.В.      ____ Підпис __     __21.04.2020_____ 

                                                                                                                                                       (Підпис)                  (Дата оприлюднення) 

Проект рішення зареєстровано: 

Провідний спеціаліст з інформаційного забезпечення та зв’язків 

з громадськістю організаційного відділу Пилип М.В. _____ Підпис __№49/03-49 від 21.04.2020 

                                                                                                                                         (Підпис)                  ((№з/п та дата реєстрації)). 

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, СЛУЖБОВИХ ТА ІНШИХ ОСІБ,  

ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ РІШЕННЯ 

№ 

п/п 

Найменування підприємства, установи, організації; прізвище, ініціали, та 

посада для службових та інших осіб 

Кількість 

примірників 

1. Фінансове  управління  Чопської  міської ради 2 

2. Ужгородське управління Головного Управління ДФС у Закарпатській 

області 

1 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Посадова особа, яка підготувала рішення -       Абрамова Н.Ф.                    ________71-12-76     ______ 

                           (Прізвище та ініціали)    (Номер службового телефону) 



 

                                          Пояснювальна записка 

до рішення ___ сесії сьомого скликання Чопської міської ради  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 19.06.2019р. №9  «Про  

встановлення місцевих податків та зборів в м. Чоп на 2020 рік» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

       Проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.06.2019р. №9  «Про встановлення місцевих податків та зборів в м. Чоп на 

2020 рік» підготовлено враховуючи Закон України від 30.03.2020р. №540-ІХ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Законом надано право 

органам місцевого самоврядування у 2020 році приймати рішення про внесення 

змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів 

на 2020 рік щодо зменшення ставок єдиного податку для платників I та II груп 

спрощеної системи оподаткування. 

       При цьому, у 2020 році на рішення «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 19.06.2019р. №9  «Про встановлення місцевих податків та зборів в м. 

Чоп на 2020 рік» щодо зменшення ставок єдиного податку не поширюється пп. 

4.1.9 та п. 4.5, пп. 12.3.4, пп. 12.4.3 (в частині строку прийняття рішень) та п. 

12.5 (в частині строку набрання чинності відповідними рішеннями) ПКУ, Закон 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

2. Мета 

           Створення належних умов, забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), зменшення податкового навантаження на суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

3. Правові аспекти. 

         Пункт 24  частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

        Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755 - VІ із змінами і 

доповненнями. 

        Закон України від 30.03.2020р. №540-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)». 

       Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. 

4. Прогноз результатів. 

         В результаті реалізації рішення буде надано  додаткові соціальні та 

економічні  гарантії  у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19) шляхом зменшення податкового навантаження на суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
 

Начальник фінансового управління                                Наталя АБРАМОВА     


