
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 77 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.04.2020     Мукачево     №1878 
 
 Про внесення змін до прийнятих рішень про встановлення місцевих 
податків щодо зменшення ставок єдиного податку 
 
 

 Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України від 
30.03.2020 р. № 540-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №84 від 22.04.2020 р.), керуючись 
п.24 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Внести зміни до рішення 58 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 27.06.2019 р. № 1428 «Про встановлення розмірів ставок єдиного 
податку для фізичних осіб на території міста Мукачева на 2020 рік» 
доповнивши пункт 1 підпуктом 1.1 наступного змісту: 
 
 «Встановити з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 р. ставку єдиного податку для 
фізичних осіб – підприємців платників І та ІІ групи спрощеної системи 
оподаткування на території міста Мукачева в таких розмірах: 
 - для платників першої групи – 0 відсотків до розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 
(звітного) року; 
 - для платників другої групи – 0 відсотків до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року.». 

 
 2. Внести зміни до рішення 23 сесії Лавківської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 7-го скликання від 12.06.2019 р.  
№ 597 «Про встановлення єдиного податку на території Лавківської сільської 
ради на 2020 рік» доповнивши пункт 2  підпуктом 2.1 наступного змісту: 
 



 «Встановити з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 р. ставку єдиного податку для 
фізичних осіб – підприємців платників І та ІІ групи спрощеної системи 
оподаткування на території села Лавки в таких розмірах: 
 - для платників першої групи – 0 відсотків до розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 
(звітного) року; 
 - для платників другої групи – 0 відсотків до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року.». 

 
 3. Внести зміни до рішення 31 сесії Шенборської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 7-го скликання від 18.06.2019 р.  
№ 201 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб 
на території села Шенборн на 2020 рік» доповнивши пункт 1 підпуктом 
1.1наступного змісту: 
 
 «Встановити з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 р. ставку єдиного податку для 
фізичних осіб – підприємців платників І та ІІ групи спрощеної системи 
оподаткування на території села Шенборн в таких розмірах: 
 - для платників першої групи – 0 відсотків до розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 
(звітного) року; 
 - для платників другої групи – 0 відсотків до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року.». 
 
 4. Внести зміни до рішення 17 сесії Павшинської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 7-го скликання від 18.06.2019 р.  
№ 511 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб 
на території села Павшино на 2020 рік» доповнивши пункт 1 підпунктом 1.1 
наступного змісту: 

 
  «Встановити з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 р. ставку єдиного податку 
для фізичних осіб – підприємців платників І та ІІ групи спрощеної системи 
оподаткування на території села Павшино в таких розмірах: 
 - для платників першої групи – 0 відсотків до розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 
(звітного) року; 
 - для платників другої групи – 0 відсотків до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року.». 

 
 5. Внести зміни до рішення 34 сесії Нижньокоропецької сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 7-го скликання від 12.06.2019 р.  
№ 226 «Про встановлення ставок єдиного податку на території 



Нижньокоропецької сільської ради» доповнивши пункт 1 підпунктом 1.1 
наступного змісту: 
 
 «Встановити з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 р. ставку єдиного податку для 
фізичних осіб – підприємців платників І та ІІ групи спрощеної системи 
оподаткування на території села Нижній Коропець в таких розмірах: 
 - для платників першої групи – 0 відсотків до розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 
(звітного) року; 
 - для платників другої групи – 0 відсотків до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року.». 

 
 6. Внести зміни до рішення 25 сесії Новодавидківської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 7-го скликання від 26.06.2019 р.  
№ 544 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб 
на території с. Нове Давидково на 2020 рік» доповнивши пункт 1 підпуктом 1.1  
наступного змісту: 
 
 «Встановити з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 р. ставку єдиного податку для 
фізичних осіб – підприємців платників І та ІІ групи спрощеної системи 
оподаткування на території села Нове Давидково в таких розмірах: 
 - для платників першої групи – 0 відсотків до розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 
(звітного) року; 
 - для платників другої групи – 0 відсотків до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року.». 
 
 7. Внести зміни до рішення 27 сесії Дерценської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області 7-го скликання від 11.07.2019 р. № 
400  «Про встановлення єдиного податку на території Дерценської сільської 
ради на 2020 рік» доповнивши пункт 2 підпунктом 2.1 наступного змісту: 

 
 «Встановити з 01.05.2020 р. по 30.06.2020 р. ставку єдиного податку для 
фізичних осіб – підприємців платників І та ІІ групи спрощеної системи 
оподаткування на території села Дерцен в таких розмірах: 
 - для платників першої групи – 0 відсотків до розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 
(звітного) року; 
 - для платників другої групи – 0 відсотків до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року.». 
 



 8. Відділу економіки Мукачівської міської ради оприлюднити дане 
рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті 
Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua. 
 
 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію міської ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
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