
                                                                                 

                                
У К Р А Ї Н А 

 

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
п’ятдесят перша сесія сьомого скликання, позачергове засідання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18  травня  2020 року                 № 1   

   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. Тимчасово на період з 01.05.2020р. по 30.06.2020р. встановити 

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 

 

 

 


