
 

 

 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 10 березня 2020 року                                                                                       №73 

 

Про схвалення проекту рішення селищної ради: 
«Про встановлення єдиного податку на 

території Печеніжинської об’єднаної  
територіальної громади Коломийського 

 району Івано-Франківської області» 

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 291-

300 Податкового кодексу України, виконавчий комітет селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 

1. Схвалити регуляторний акт – проект рішення Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади: «Про встановлення єдиного 
податку натериторії Печеніжинської об’єднаної територіальної громади 
Коломийського  району Івано-Франківської області», що додається. 

2. Відділу загальної та організаційної роботи виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (О.Юращук) 

оприлюднити проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу на 
офіційній сторінці Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади в мережі Інтернет (https://pnotg.gov.ua) з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб. 

3. Контроль за виконанням рішення поставити на керуючого справами 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади Шупяка Р.Р. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                 Роман Шупяк 



 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

від                                                                                                         смт. Печеніжин 

 

Про встановлення єдиного податку на 

території Печеніжинської об’єднаної  
територіальної громади Коломийського 

 району Івано-Франківської області 
 

Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, 
статей 291-300 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада 

Вирішила: 
1. Встановити розміри ставок єдиного податку для юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, з 01 січня 2020 року згідно з додатком.  

2. Визначити: 
2.1. платників податку та об’єкти оподаткування відповідно пункту 

291.4 статті 291 Податкового кодексу України з особливостями, встановленими 
пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України;  

2.2. базу оподаткування відповідно до статті 293 Податкового кодексу 
України;  

2.3. податковий період відповідно до  статті 294 Податкового кодексу 
України;  

2.4. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку відповідно 
статті 295 Податкового кодексу України;  

2.5. строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податків 
відповідно статті 296 Податкового кодексу України. 

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Бакай Я. Ф.). 

5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 3-6 рішення 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади від 

15.02.2017 № 899-16/2017.  

6. Рішення набирає чинності з 01 



січня 2021 року  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(Бакай Я. Ф.). 

 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                                І.Довірак 



Додаток 1 

до рішення Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади 

від                   № ____/2020 

 

Ставки єдиного податку 

вводяться в дію з 01.01.2021р. 
 

№ з/п Платники Ставки податку 

1 Єдиного податку 
першої групи 

10 % розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на 
01 січня податкового (звітного) року 

2 Єдиного податку 
другої групи 

12 % розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 01 січня податкового 
(звітного) року для всіх платників 

 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                                І.Довірак 
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