
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИївськаl ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Пр~ вне~ення l~ін до рішення Броварської 
МІСЬКОІ ради ВІД 27.12.07р. Н!! 582-31-05 

«Пр~ вне~.ення З~ін до рішення Броварської 
МІСЬКОІ раДIІ ВІД :Ю.07.06р. Н!!45-06-05 

"П ро встановлення ставок єдиного податку для 
суб"єктів малого підприємництва" 

Відповідно до СТ.25 Закону УкраїНIІ ~'Про місцеве самоврядування в 
Україні", постанови Кабінету міністрів України від 05.03.09р. Н!!236 «Про 
роз»яснення особливостей застосування окремих норм Указу Президента 
України від З липня 1998 р. Н!!727 для фізичних осіб, які проводять 
підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансово
економічної кризи», п.2.2 Указу Президента України від 3.07.1998р. N'l727 
"Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого 
підприємництва", враховуючи рекомендації Броварської об"єднаної 
державної податкової інспекції, управління економіки та постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, міська рада 

вирішила: 

, 1. Доповнити рішення від 27.l2.07p. H!!5~2-31-05 «Про внесення зм~~ до 
рішення Броварської міської ради ВІД 20.07.06р. H~~5-~6-05 Про 
встановлення ставок єдиного податку для суб ЄКТІВ малого 
підприємництва»: . . 

- П.4 встановити ставку єдиного податку для фізичних ОСІб, ЯКІ про.вадять 
Підприємницьку діяльність за межами України у розрахунку на МІСЯЦЬ -
200 грн. 

2. Дане рішення ввести в діlO З 1 вересня 2009 року; . 
3. Контроль за виконанням даного рішення по р а lа~тупника МІСЬКОГО 
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ГОЛОВИ В.О.Андрєєва. of. о 1 о ~ • \. 
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ВИКОНУІОЧИЙ обов»язки міського ГОЛОВІІ І' 'ї ~~. .Сапожко 
с \ . .., 
екретар ради .... : 
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Подання: 

начальник 

фінансового управління __ ......",.....{;~~~~и ___ с.П.КО8Рllга 

ПОГОД>КЕНО: 

- заступник міського голови 

- Виконуюча обов»язки начальника 
10РИДИЧНОГО відділу -
головний спеціаліст 

- ВИКОНУJоча обов'язки 
начальника загального відділу

головний спеціаліст загального відділу 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку 
бюджету,фінансів та цін ' 
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_~I-=-.i~~-+ ___ B.B.PyдeHKO 
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А.В.Баба-Мі 
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---------------- А.В.Булка 
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ПодаllllR 

8ИКОНУІОЧОМУ обов'язки 
міського голови -
секретар радИ 

Сапожко 1.8. 

Прошу Вашого ..lозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
paдll, яка відбудеться 27.08.2009 року, проект рішення, за клопотанням БроваРСЬК:1Ї 
!&rднаиої державної податкової інспекції: 

І-Про встановлення ставки єдиного податку ДJIJI фізичних осіб, икі 
провадять підприємницьку діяльність за межами України. 

Начальник 
фінансового управління С.П.Коврига 
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