
 

ІРПІНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

08200, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2 

 

                                                                               СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

                                                                                                             

                 ПРОЕКТ                        Р І Ш Е Н Н Я   №  

          
                                                                                                                                    

 м. Ірпінь                                                                                                      2019  р.      

   

Про встановлення ставок єдиного  

податку в м. Ірпінь на 2020 рік 
 

З метою наповнення міського бюджету, відповідно до розділу ХІV “Спеціальні 

податкові режими” Податкового кодексу України та п. 24 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Ірпінська міська рада  

  

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Встановити та затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, 

які здійснюють господарську діяльність,залежно від виду господарської діяльності в 

м.Ірпінь з розрахунку на календарний місяць: 

1.1. Для першої групи платників єдиного податку для всіх видів господарської 

діяльності, передбачених для цієї групи – 10 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня податкового 

( звітного) року. 

1.2. Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового        

(звітного) року.  

2. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи 

єдиного податку визначається згідно із статтями 291-300 глави 1 розділу ХIV 

Податкового кодексу України.  

3. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. 

4. Рішення Ірпінської міської ради від 15 січня 2015 року №4585-65-VІ «Про 

встановлення ставок єдиного податку в м. Ірпінь», Рішення Ірпінської міської ради від 

26 січня 2017 року №1823-27 VІІ «Про внесення змін до рішення «Про встановлення 

ставок єдиного податку в м. Ірпінь» із внесеними змінами та доповненнями» від 

15.01.2015 №4585-65-VІ вважати такими, що втратило чинність з 31.12.2019 року. 

5. Контроль за сплатою єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які 

здійснюють господарську діяльність в м.Ірпінь покладається на Ірпінське управління 

ГУ ДФС у Київській області. 

6. Це рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному сайті 

Ірпінської міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ірпінське управління ГУ ДФС у 

Київській області в межах їх повноважень та комісію з питань бюджету, фінансів, цін 

та ціноутворення. 

 

 

В.о. міського голови -                                                       

секретар ради                                                                     А.В.Попсуй 

 


