
 
УКРАЇНА 

   ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                        V   СЕСІЯ   VI   СКЛИКАННЯ    

   

РІШЕННЯ  № 497 
 

22.12.2011  року                м. Хуст 

 

Про встановлення ставок єдиного податку 

на 2012 рік  
 

            Відповідно до глави 1 розділу ХІУ Податкового кодексу України, 

керуючись підпунктом 24 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктами 1, 4 розділу ІІ Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»,  міська рада 

в и р і ш и л а :  

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

здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, в 

розрахунку на календарний місяць: 

- 10 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня 2012 року для підприємців, віднесених до першої групи платників єдиного 

податку, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно 

роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або проводять 

господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходів 

яких протягом календарного року не перевищує 150,0 тис.грн. (додаток №1); 

  - 20 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

2012 року для підприємців, віднесених до другої групи платників єдиного 

податку, які протягом календарного року використовують працю не більше 10 

найманих осіб та обсяг їх доходу протягом календарного року не перевищує 1 

млн.грн., здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в т.ч. побутових, 

платникам єдиного податку або населенню, виробництво або продаж товарів, 

діяльність у сфері господарського господарства (додаток №2). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення VІІ сесії V скликання 

Хустської міської ради від 14.03.2007 року за №285 «Про встановлення ставок 

єдиного податку на деякі види підприємницької діяльності». 

3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2012 року. 

4. Оприлюднити дане рішення в міськрайонній газеті «Вісник Хустщини» та 

на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські 

комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та 

фінансів і розвитку підприємництва, промисловості та торгівлі. 

 

   СЕКРЕТАР  РАДИ                          В.ЕРФАН 


