УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 15 березня 2017 року

№ 852

Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2015 року № 3949
«Про встановлення розмірів ставок
єдиного податку»
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2017 році», Кіровоградська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до розділу 3 «Ставки єдиного податку» додатка до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 «Про
встановлення розмірів ставок єдиного податку», а саме :
пункт 3.1 викласти в новій редакції «3.1. Ставки єдиного податку для
платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого
законом на 01 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 01 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках
до доходу (відсоткові ставки)»;
у підпункті 1 пункту 3.2 слова «мінімальної заробітної плати» замінити
на слова «прожиткового мінімуму»
підпункт 2 пункту 3.2 викласти в новій редакції «2) для другої групи
платників єдиного податку – 8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати
встановлюється для платників податку, які здійснюють діяльність з надання
соціальної допомоги;
10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для інших видів
діяльності».
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2. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане
рішення у віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета».
3. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення розмістити дане
рішення на офіційній сторінці Кіровоградської міської ради в мережі
Інтернет.
4. Дане рішення вступає в дію з дня його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики,
Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності,
релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва,
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В

Міський голова
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