
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(тридцять восьма сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

29  січня  2019 року                                                                        № 567 

 

Про внесення змін в рішення 

Власівської селищної ради від 

17.07.2018 № 481 «Про 

встановлення ставок єдиного 

податку для суб'єктів 

господарювання на території 

Власівської селищної ради» 

 

Керуючись ст.291 Податкового кодексу України, ч.3 розділу II 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23.11.2018 № 2628-

VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів», пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Власівська селищна рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни в додаток до рішення Власівської селищної ради від 

17.07.2018 № 481 «Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів 

господарювання на території Власівської селищної ради», а саме:  

 абзац 3) підпункту 2.1.5 пункту 2.1 статті 2 викласти в такій 

редакції: 

«3)  виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та 

діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері 

(без додання спирту) та столових вин);» 

 частину 2 пункту 2.8.4 статті 2 викласти в такій редакції: 

«Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів 

господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня 

державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи 

оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, а 

також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (звітний) період 

починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.» 



 

 

2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на сайті 

Власівської селищної ради. 

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту 

прав людини, зв’язків з об’єднаннями громадян та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності депутата 

ГЛИНЧЕНКА О.М., на голову комісії з врегулювання архітектурно-земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища депутата КІНДРУ О.А., 

голову комісії з питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та 

комунальної власності депутата ВОВКА Т.В. та голову комісії з бюджетно-

фінансових питань та соціально-економічного розвитку депутата 

КОЧЕТКОВУ Т.І. 

 

 

 

Селищний голова                                                                      А.Г.БАБАЧЕНКО 
 


