
 
ГОРОДИЩЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

 

П Р О Є К Т      Р І Ш Е Н Н Я 

 

«___» ___________ 2021 рік             с. Городище                                      № / 

 

Про встановлення ставки єдиного податку  

на території Городищенської сільської ради на 2022 рік 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 26, 69 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 

статті 10, статтею 12, підпунктами 1 та 2 пункту 291.4 статті 291, статті 292, 

пунктом 293.1, підпунктами 1 та 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу 

України (зі змінами та доповненнями), статтею 64 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, залучення 

інвестицій та використання майна спільної власності територіальної громади 

сільської ради, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставки єдиного податку на 2022 рік для суб’єктів 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, відповідно до статті 293 Податкового кодексу України: 

1.1. Перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних 

місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових 

послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 

1002000  гривень (додаток 1).  

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.  

1.2. Друга група – фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську 

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку 

та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері 

ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 

відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб 

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не 

перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 5004000 гривень (додаток 2).  

Ставки єдиного податку для платників другої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

2. Затвердити Положення про єдиний податок на 2022 рік (додаток 3). 

3. Визначити, що рішення вступає в дію з 01 січня 2022 року. 

4. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення на 

офіційному вебсайті сільської ради. 



5. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника голови з 

питань з питань діяльності виконавчих органів сільської ради Іванна ПІКУНА  та 

постійну комісію з питань бюджету, фінансів, залучення інвестицій та 

використання майна спільної власності територіальної громади сільської ради. 

 

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 
 

 

Іванна Воробей 

Марія Шевчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

  
 Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради  

«__» _______ 2021 року №_____ 

 

 

Ставки єдиного податку для платників першої групи 
 

Код Види діяльності згідно з КВЕД 2010, які можуть здійснювати фізичні 

особи – підприємці платники єдиного податку на першій групі 

Ставка 

податку 

(%) 2022 

 Роздрібний продаж товарів з торгівельних місць  



47.81  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами  

10 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 

одягом і взуттям  
10 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  10 

Побутові послуги населенню 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  10 

13.91  *Виробництво трикотажного полотна  10 

13.92  *Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  10 

13.93  *Виробництво килимів і килимових виробів  10 

13.94  *Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток  10 

13.95  *Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім 

одягу  
10 

14.1  *Виробництво одягу, крім хутряного  10 

14.11  *Виробництво одягу зі шкіри  10 

14.12  *Виробництво робочого одягу  10 

14.13  *Виробництво іншого верхнього одягу  10 

14.14  *Виробництво спіднього одягу  10 

14.19  *Виробництво іншого одягу й аксесуарів  10 

14.20  *Виготовлення виробів із хутра  10 

14.31  *Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів  10 

14.39  *Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу  10 

15.11  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра  10 

15.12  *Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів 

зі шкіри та інших матеріалів  
10 

15.20  *Виробництво взуття  10 

16.23  *Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів  
10 

16.24  *Виробництво дерев’яної тари  10 

16.29  *Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з 

корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння  
10 

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  10 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  10 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  10 

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  10 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  10 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  10 

81.21  Загальне прибирання будинків  10 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів  10 



95.11

  
Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування  

10 

95.12

  
Ремонт обладнання зв’язку  

10 

95.21  Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 

приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
10 

95.22  Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання  10 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  10 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  10 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  10 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  10 

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів  10 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  (крім салони краси)  10 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  10 

96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  10 

96.09  Надання інших індивідуальних послуг, не віднесено до інших 

угруповань  
10 

     * виготовлення за індивідуальним замовленням; 

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 
 

Начальник Фінансового відділу 

Городищенської сільської ради                                             Іванна ВОРОБЕЙ                                                                         

 
Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради  

«__» _______ 2021 року №_____ 

 

Ставки єдиного податку для платників другої групи 
 

Код Види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які можуть здійснювати 

фізичні особи – підприємці платники єдиного податку на другій групі 

Ставка 

податку 

(%) 2022 

01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 

олійних культур  
20 

01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів  20 

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур  20 

01.21  Вирощування винограду  20 

01.23  Вирощування цитрусових  20 

01.24  Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  20 

01.25  Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 20 

01.26  Вирощування олійних плодів  20 



01.27  Вирощування культур для виробництва напоїв  20 

01.28  Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур  20 

01.29  Вирощування інших багаторічних культур  20 

01.30  Відтворення рослин  20 

01.41  Розведення великої рогатої худоби молочних порід  20 

01.42  Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів  20 

01.43  Розведення коней та інших тварин родини конячих  20 

01.45  Розведення овець і кіз  20 

01.46  Розведення свиней  20 

01.47  Розведення свійської птиці  20 

01.49  Розведення інших тварин  20 

01.50  Змішане сільське господарство  20 

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  20 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  20 

01.63  Після урожайна діяльність  20 

01.64  Оброблення насіння для відтворення  20 

01.70  Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг  20 

02.10  Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві  20 

02.20  Лісозаготівлі  20 

02.30  Збирання дикорослих недеревних продуктів  20 

02.40  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  20 

03.12  Прісноводне рибальство  20 

03.22  Прісноводне рибництво (аквакультура)  20 

10.11  Виробництво м’яса  20 

10.12  Виробництво м’яса свійської птиці  20 

10.13  Виробництво м’ясних продуктів  20 

10.20  Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків  20 

10.31  Перероблення та консервування картоплі  20 

10.32  Виробництво фруктових і овочевих соків  20 

10.39  Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів  20 



10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  20 

10.42  Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  20 

10.51  Перероблення молока, виробництво масла та сиру  20 

10.52  Виробництво морозива  20 

10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості  20 

10.62  Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів  20 

10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання  
20 

10.72  Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання  
20 

10.73  Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів  20 

10.81  Виробництво цукру  20 

10.82  Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів  20 

10.83  Виробництво чаю та кави  20 

10.84  Виробництво прянощів і приправ  20 

10.85  Виробництво готової їжі та страв  20 

10.86  Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів  20 

10.89  Виробництво інших харчових продуктів, не віднесено до інших 

угруповань 
20 

10.91  Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах  20 

10.92  Виробництво готових кормів для домашніх тварин  20 

13.10  Підготування та прядіння текстильних волокон  20 

13.20  Ткацьке виробництво  20 

13.30  Оздоблення текстильних виробів  20 

13.91  Виробництво трикотажного полотна  20 

13.92  Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  20 

13.93  Виробництво килимів і килимових виробів  20 

13.94  Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток  20 

13.95  Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім 

одягу  
20 

13.96  Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового 

призначення  
20 

13.99  Виробництво інших текстильних виробів, не віднесено до інших 

угруповань 
20 

14.11  Виробництво одягу зі шкіри  20 



14.12  Виробництво робочого одягу  20 

14.13  Виробництво іншого верхнього одягу  20 

14.14  Виробництво спіднього одягу  20 

14.19  Виробництво іншого одягу й аксесуарів  20 

14.20  Виготовлення виробів із хутра  20 

14.31  Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів  20 

14.39  Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу  20 

15.11  Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра  20 

15.12  Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі 

шкіри та інших матеріалів  
20 

15.20  Виробництво взуття  20 

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

16.21  Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону  20 

16.22  Виробництво щитового паркету  20 

16.23  Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних 

виробів  
20 

16.24  Виробництво дерев’яної тари  20 

16.29  Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, 

соломки та рослинних матеріалів для плетіння  
20 

17.11  Виробництво паперової маси  20 

17.12  Виробництво паперу та картону  20 

17.21  Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної 

тари  
20 

17.22  Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-

гігієнічного призначення  
20 

17.23  Виробництво паперових канцелярських виробів  20 

17.24  Виробництво шпалер  20 

17.29  Виробництво інших виробів з паперу та картону  20 

18.11  Друкування газет  20 

18.12  Друкування іншої продукції  20 

18.13  Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг  20 

18.14  Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг  20 

18.2  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення  20 

18.20  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення  20 



20.12  Виробництво барвників і пігментів  20 

20.13  Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин  20 

20.14  Виробництво інших основних органічних хімічних речовин  20 

20.15  Виробництво добрив і азотних сполук  20 

20.20  Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції  20 

20.30  Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та 

мастик  
20 

20.41  Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та 

полірування  
20 

20.42  Виробництво парфумних і косметичних засобів  20 

20.52  Виробництво клеїв  20 

20.53  Виробництво ефірних олій  20 

20.59  Виробництво іншої хімічної продукції, не віднесено до інших угруповань 20 

20.60  Виробництво штучних і синтетичних волокон  20 

22.1  Виробництво гумових виробів  20 

22.19  Виробництво інших гумових виробів  20 

22.21  Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас  20 

22.22  Виробництво тари з пластмас  20 

22.23  Виробництво будівельних виробів із пластмас  20 

22.29  Виробництво інших виробів із пластмас  20 

23.11  Виробництво листового скла  20 

23.12  Формування й оброблення листового скла  20 

23.13  Виробництво порожнистого скла  20 

23.14  Виробництво скловолокна  20 

23.19  Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі 

технічних  
20 

23.31  Виробництво керамічних плиток і плит  20 

23.32  Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої 

глини  
20 

23.41  Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів  20 

23.42  Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів  20 

23.43  Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури  20 

23.44  Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення  20 

23.49  Виробництво інших керамічних виробів  20 



23.51  Виробництво цементу  20 

23.52  Виробництво вапна та гіпсових сумішей  20 

23.61  Виготовлення виробів із бетону для будівництва  20 

23.62  Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва  20 

23.63  Виробництво бетонних розчинів, готових для використання  20 

23.64  Виробництво сухих будівельних сумішей  20 

23.65  Виготовлення виробів із волокнистого цементу  20 

23.69  Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу  20 

23.70  Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного 

каменю  
20 

24.20  Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі  20 

25.11  Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій  20 

25.12  Виробництво металевих дверей і вікон  20 

25.21  Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення  20 

25.29  Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів  20 

25.30  Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення  20 

25.61  Оброблення металів та нанесення покриття на метали  20 

25.62  Механічне оброблення металевих виробів  20 

25.71  Виробництво столових приборів  20 

25.72  Виробництво замків і дверних петель  20 

25.73  Виробництво інструментів  20 

25.91  Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів  20 

25.92  Виробництво легких металевих паковань  20 

25.93  Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин  20 

25.94  Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів  20 

25.99  Виробництво інших готових металевих виробів, не віднесено до інших 

угруповань 
20 

26.11  Виробництво електронних компонентів  20 

26.12  Виробництво змонтованих електронних плат  20 

26.2  Виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування  20 

26.20  Виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування  20 

26.30  Виробництво обладнання зв’язку  20 



26.40  Виробництво електронної апаратури побутового призначення для 

приймання, записування та відтворювання звуку й зображення  
20 

26.52  Виробництво годинників  20 

26.60  Виробництво радіологічного, електромедичного й 

електротерапевтичного устаткування  
20 

26.70  Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування  20 

26.80  Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних  20 

27.11  Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів  20 

27.12  Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури  20 

27.20  Виробництво батарей і акумуляторів  20 

27.31  Виробництво волоконно-оптичних кабелів  20 

27.32  Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів  20 

27.33  Виробництво електромонтажних пристроїв  20 

27.40  Виробництво електричного освітлювального устаткування  20 

27.51  Виробництво електричних побутових приладів  20 

27.52  Виробництво неелектричних побутових приладів  20 

27.90  Виробництво іншого електричного устаткування  20 

30.12  Будування прогулянкових і спортивних човнів  20 

30.92  Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок  20 

30.99  Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесено до 

інших угруповань 
20 

31.01  Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі  20 

31.02  Виробництво кухонних меблів  20 

31.03  Виробництво матраців  20 

31.09  Виробництво інших меблів  20 

32.12  Виробництво ювелірних і подібних виробів * 

*(виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням) 
20 

32.13  Виробництво біжутерії та подібних виробів  20 

32.20  Виробництво музичних інструментів  20 

32.30  Виробництво спортивних товарів  20 

32.40  Виробництво ігор та іграшок  20 

32.50  Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів  20 

32.91  Виробництво мітел і щіток  20 

32.99  Виробництво іншої продукції, не віднесено до інших угруповань 20 



33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  20 

33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового 

призначення  
20 

33.13  Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 

устаткування  
20 

33.14  Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування  20 

33.15  Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів  20 

33.16  Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 

апаратів  
20 

33.17  Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів  20 

33.19  Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування  20 

33.20  Установлення та монтаж машин і устаткування  20 

35.11  Виробництво електроенергії  20 

35.12  Передача електроенергії  20 

35.13  Розподілення електроенергії  20 

35.14  Торгівля електроенергією  20 

35.30  Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря  20 

37.00  Каналізація, відведення й очищення стічних вод  20 

38.11  Збирання безпечних відходів  20 

38.12  Збирання небезпечних відходів  20 

38.21  Оброблення та видалення безпечних відходів  20 

38.22  Оброблення та видалення небезпечних відходів  20 

38.31  Демонтаж (розбирання) машин і устаткування  20 

38.32  Відновлення відсортованих відходів  20 

39.00  Інша діяльність щодо поводження з відходами  20 

41.10  Організація будівництва будівель  20 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  20 

42.11  Будівництво доріг і автострад  20 

42.12  Будівництво залізниць і метрополітену  20 

42.13  Будівництво мостів і тунелів  20 

42.21  Будівництво трубопроводів  20 

42.22  Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій  20 

42.91  Будівництво водних споруд  20 



42.99  Будівництво інших споруд, не віднесено до інших угруповань 20 

43.11  Знесення  20 

43.12  Підготовчі роботи на будівельному майданчику  20 

43.13  Розвідувальне буріння  20 

43.21  Електромонтажні роботи  20 

43.22  Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  20 

43.29  Інші будівельно-монтажні роботи  20 

43.31  Штукатурні роботи  20 

43.32  Установлення столярних виробів  20 

43.33  Покриття підлоги й облицювання стін  20 

43.34  Малярні роботи та скління  20 

43.39  Інші роботи із завершення будівництва  20 

43.91  Покрівельні роботи  20 

43.99  Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесено до інших угруповань 20 

45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  20 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  20 

45.31  Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  20 

45.32  Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  20 

46.11  Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, 

живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами  
20 

46.13  Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами 

та санітарно-технічними виробами  
20 

46.14  Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим 

устаткуванням, суднами та літаками  
20 

46.15  Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, 

залізними та іншими металевими виробами  
20 

46.16  Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, 

хутром, взуттям і шкіряними виробами  
20 

46.18  Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  20 

46.19  Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  20 

46.22  Оптова торгівля квітами та рослинами  20 

46.23  Оптова торгівля живими тваринами  20 

46.24  Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою  20 

46.31  Оптова торгівля фруктами й овочами  20 

46.32  Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами  20 



46.33  Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та 
жирами  

20 

46.34 Оптова торгівля напоями *(крім лікерогорільчаних виробів) 20 

46.36  Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами  20 

46.37  Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами  20 

46.38  Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, 

ракоподібними та молюсками  
20 

46.41  Оптова торгівля текстильними товарами  20 

46.42  Оптова торгівля одягом і взуттям  20 

46.43  Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною 

апаратурою побутового призначення для приймання, записування, 

відтворювання звуку й зображення  

20 

46.44  Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення  20 

46.45  Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами  20 

46.46  Оптова торгівля фармацевтичними товарами  20 

46.47  Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям  20 

46.49  Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  20 

46.51  Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і 

програмним забезпеченням  
20 

46.52  Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, 

деталями до нього  
20 

46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням  20 

46.62  Оптова торгівля верстатами  20 

46.63  Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості 

та будівництва  
20 

46.64  Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного 

та трикотажного виробництва  
20 

46.65  Оптова торгівля офісними меблями  20 

46.66  Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням  20 

46.69  Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  20 

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-

технічним обладнанням  
20 

46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним 

устаткуванням  і приладдям до нього  
20 

46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  20 

46.76  Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  20 

46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  20 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  20 



47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  20 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  20 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах  20 

47.22  Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 

спеціалізованих магазинах  
20 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та 

цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах  
20 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.41  Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і 

програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах  
20 

47.42  Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.43  Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою 

побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку 

й зображення  

20 

47.51  Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах  20 

47.52  Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах  
20 

47.53  Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін 

і підлоги в спеціалізованих магазинах  
20 

47.54  Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.59  Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими 

товарами для дому в спеціалізованих магазинах  
20 

47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах  20 

47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 

спеціалізованих магазинах  
20 

47.63  Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах  20 

47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах  20 

47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  20 

47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих 

магазинах  
20 

47.74  Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в 

спеціалізованих магазинах  
20 

47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними 

принадлежностями  в спеціалізованих магазинах  
20 

47.76  Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми 

тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах  
20 

47.77 Роздрібна торгівля годинниками 20 



47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих 
магазинах  

20 

47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  20 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями 

та тютюновими виробами  
20 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і 

взуттям  
20 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  20 

47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або 

через мережу Інтернет  
20 

47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  20 

49.10  Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення  20 

49.20  Вантажний залізничний транспорт  20 

49.31  Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення  20 

49.32  Надання послуг таксі  20 

49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесено до інших 

угруповань 
20 

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  20 

49.42  Надання послуг перевезення речей (переїзду)  20 

49.50  Трубопровідний транспорт  20 

52.10  Складське господарство  20 

52.21  Допоміжне обслуговування наземного транспорту  20 

52.22  Допоміжне обслуговування водного транспорту  20 

52.23  Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту  20 

52.24  Транспортне оброблення вантажів  20 

52.29  Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  20 

53.20  Інша поштова та кур’єрська діяльність  

*(крім пошти) 
20 

55.10  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  20 

55.20  Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання  
20 

55.30  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів  
20 

55.90  Діяльність інших засобів тимчасового розміщування  20 

56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  20 

56.21  Постачання готових страв для подій  20 

56.29  Постачання інших готових страв  20 



56.3 Обслуговування напоями 20 

58.11  Видання книг  20 

58.12  Видання довідників і каталогів  20 

58.13  Видання газет  20 

58.14  Видання журналів і періодичних видань  20 

58.19  Інші види видавничої діяльності  20 

58.21  Видання комп’ютерних ігор  20 

58.29  Видання іншого програмного забезпечення  20 

59.11  Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм  20 

59.12  Компонування кіно — та відеофільмів, телевізійних програм  20 

59.13  Розповсюдження кіно — та відеофільмів, телевізійних програм  20 

59.14  Демонстрація кінофільмів  20 

59.20  Видання звукозаписів  20 

62.01  Комп’ютерне програмування  20 

62.02  Консультування з питань інформатизації  20 

62.03  Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням  20 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних 

систем  
20 

63.11  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з 

ними діяльність  
20 

63.91  Діяльність інформаційних агентств  20 

63.99  Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  20 

66.22  Діяльність страхових агентів і брокерів  

*(крім страхових брокерів) 
20 

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна  
20 

69.10  Діяльність у сфері права  20 

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування * (крім аудиту) 
20 

70.21  Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю  20 

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 20 

71.11  Діяльність у сфері архітектури  20 

71.12 Діяльнісь у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання прослуг 

технічного консультування в цих сферах 
20 

73.11  Рекламні агентства  20 



73.12  Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  20 

74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  20 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  20 

74.30  Надання послуг перекладу  20 

74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесено до інших 

угруповань 
20 

75.00  Ветеринарна діяльність  20 

77.11  Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  20 

77.12  Надання в оренду вантажних автомобілів  20 

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  20 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  20 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  20 

77.31  Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування  20 

77.32  Надання в оренду будівельних машин і устаткування  20 

77.33  Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі 

комп’ютерів  
20 

77.34  Надання в оренду водних транспортних засобів  20 

77.35  Надання в оренду повітряних транспортних засобів  20 

77.39  Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів,  не віднесено до 

інших угруповань 
20 

78.10  Діяльність агентств працевлаштування  20 

78.20  Діяльність агентств тимчасового працевлаштування  20 

78.30  Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  20 

79.11  Діяльність туристичних агентств 20 

79.90  Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність  20 

80.10  Діяльність приватних охоронних служб  20 

80.20  Обслуговування систем безпеки  20 

80.30  Проведення розслідувань  20 

81.10  Комплексне обслуговування об’єктів  20 

81.21  Загальне прибирання будинків  20 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів  20 

81.29  Інші види діяльності із прибирання  20 

81.30  Надання ландшафтних послуг  20 



82.11  Надання комбінованих офісних адміністративних послуг  20 

82.19  Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована 

допоміжна офісна діяльність  
20 

82.20  Діяльність телефонних центрів  20 

82.30  Організування конгресів і торговельних виставок  20 

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесено до інших 

угруповань 
20 

85.10  Дошкільна освіта  20 

85.20  Початкова освіта  20 

85.31  Загальна середня освіта  20 

85.32  Професійно-технічна освіта 20 

85.51  Освіта у сфері спорту та відпочинку  20 

85.52  Освіта у сфері культури  20 

85.53  Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів  20 

85.59  Інші види освіти, не віднесено до інших угруповань 20 

85.60  Допоміжна діяльність у сфері освіти  20 

86.21  Загальна медична практика  20 

86.22  Спеціалізована медична практика  20 

86.23  Стоматологічна практика  20 

86.90  Інша діяльність у сфері охорони здоров’я  20 

87.10  Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання  20 

87.20  Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з 

розумовими вадами та хворих на наркоманію  
20 

87.30  Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб 

похилого віку та інвалідів  
20 

87.90  Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання  20 

88.10  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб 

похилого віку та інвалідів  
20 

88.91  Денний догляд за дітьми  20 

90.03  Індивідуальна мистецька діяльність  20 

90.01 Театральна та концертна діяльність  20 

90.04  Функціювання  театральних і концертних залів  20 

91.01  Функціювання  бібліотек і архівів  20 

91.02  Функціювання музеїв  20 

91.03  Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та 20 



інших пам’яток культури  

91.04  Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників  20 

93.11  Функціювання спортивних споруд  20 

93.12  Діяльність спортивних клубів  20 

93.13  Діяльність фітнес-центрів  20 

93.19  Інша діяльність у сфері спорту  20 

93.21  Функціювання  атракціонів і тематичних парків  20 

93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг  20 

95.11  Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування  20 

95.12  Ремонт обладнання зв’язку  20 

95.21  Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування, відтворення звуку й зображення  
20 

95.22  Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання  20 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  20 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  20 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  20 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  20 

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів  20 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  20 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  20 

96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  20 

96.09  Надання інших індивідуальних послуг, не віднесено до інших угруповань 20 

 

 

Голова                                                                                     Світлана СОКОЛЮК 
 

Начальник Фінансового відділу 
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Додаток 3 

до рішення сесії сільської ради  

«__» _______ 2021 року №_____ 

 

                                             

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про єдиний податок на території  

Городищенської сільської територіальної громади  

 

1. Загальні  положення 

1.1 Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм 

справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і 

зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим 

кодексом України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

1.2. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати 

спрощену систему оподаткування та реєструватися платником єдиного податку в 

порядкуі на умовах, визначених Податковим кодексом України. 

1.3. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного 

податку: 

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних 

місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових 

послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 

млн. гривень; 

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську 

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку 

та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері 

ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 

відповідають сукупності таких критеріїв: 

 - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

 - обсяг доходу не перевищує 5 млн. гривень. 



Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які 

надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 

нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність 

з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 

органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - 

підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо 

відповідають вимогам, встановленим для такої групи; 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не 

обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7,0 

млн. гривень; 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники: 

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків; 

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 

фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про 

фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких вимог: 

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської 

продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої 

продукції та її продаж; 

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової 

адреси; 

не використовують працю найманих осіб; 

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї 

у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України; 

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності 

та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох 

гектарів, але не більше 20 гектарів. 

1.4. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових 

відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються 

наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами 

та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого 

законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час 

мобілізації, на особливий період. 

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується 

визначення, встановлене Податковим кодексом України. 

1.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп: 

1.5.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), 

які здійснюють: 

- діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім 

розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

-  обмін іноземної валюти; 

- 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); 
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- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, 

продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння); 

 - видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин 

місцевого значення; 

 - діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері 

страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом 

України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, 

визначеними Податковим кодексом України; 

 - діяльність з управління підприємствами; 

 - діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з 

надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), 

діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням 

безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного 

обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, 

міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) 

телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, 

діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового 

радіомовлення та телемереж; 

- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з 

організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування 

або антикваріату; 

 - діяльність з організації, проведення гастрольних заходів. 

1.5.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та 

дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; 

1.5.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, 

загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, 

загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, 

будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів; 

1.5.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи 

накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші 

фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 

1.5.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, 

що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює 

або перевищує 25 %; 

1.5.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи 

юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; 

1.5.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 

1.5.8. платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником 

єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що 

виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

1.6. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи: 
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1.6.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50% доходу, отриманого від 

продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її 

переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком 

зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському 

товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів 

їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової 

сировини); 

1.6.2.суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва 

підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ 

ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для 

підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для 

виробництва готової продукції, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або 

напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами 

виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не 

придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного 

виробництва, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими 

когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що 

дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання); 

1.6.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року 

має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник 

внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

1.7. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати 

розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в 

грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). 

1.7.1.Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою 

групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 

 -  виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 

 -  послуги з ремонту взуття; 

 -  виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 

 -  виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 

 -  виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 

 -  виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 

 - виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за 

індивідуальним замовленням; 

 -  виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 

 - додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 

 - послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 

 - виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним 

замовленням; 

 - послуги з ремонту трикотажних виробів; 

 - виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 

 - послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 

 - виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за 

індивідуальним замовленням; 

 - послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 

 - виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 

 -  послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 
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 - виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним 

замовленням; 

 -  технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і 

мопедів за індивідуальним замовленням; 

 - послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 

 - послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 

 - послуги з ремонту годинників; 

 - послуги з ремонту велосипедів; 

 - послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 

 - виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 

 - послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього 

вжитку та металовиробів; 

- виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 

- послуги з ремонту ювелірних виробів; 

- прокат речей особистого користування та побутових товарів; 

- послуги з виконання фоторобіт; 

- послуги з оброблення плівок; 

- послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 

- послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових 

виробів; 

- вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 

- послуги перукарень; 

- ритуальні послуги; 

- послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 

- послуги домашньої прислуги; 

- послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним 

замовленням    та інші. 

2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного 

податку 
2.1. Доходом платника єдиного податку є: 

-  для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового 

(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній 

або нематеріальній формі, визначеній пунктом 2.3 цього Положення. При цьому до 

доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у 

вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також 

доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на 

праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності; 

-  для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, 

філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового 

(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній 

або нематеріальній формі, визначеній пунктом 2.3 цього Положення. 

2.2. При продажі основних засобів юридичними особами - платниками єдиного 

податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних 

засобів. 

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних 

місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою 

коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою 

балансовою вартістю, що склалася на день продажу. 



2.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість 

безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). 

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику 

єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими 

письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не 

передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) 

чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на 

відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку. 

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником 

податку на додану вартість за звітний період також включається сума 

кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. 

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за 

звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду 

товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати 

інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України. 

2.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, 

транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума 

отриманої винагороди повіреного (агента). 

2.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за 

офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком 

України на дату отримання такого доходу. 

2.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження 

коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, 

дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно 

отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, 

який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата 

списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. 

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою 

отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання 

послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і 

зборів, визначених Податковим кодексом України. 

2.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням 

торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає 

наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу 

вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного 

обладнання грошової виручки. 

2.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні 

автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників 

грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу 

вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових 

знаків, виражених у грошовій одиниці України. 

2.9. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті 

провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Положенням, 

не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної 

особи, визначеного відповідно до Податкового кодексу України. 

2.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником 

єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

нараховані платником єдиного податку відповідно до закону. 



2.11. До складу доходу, визначеного пунктом 2 цього Положення, не 

включаються: 

 - суми податку на додану вартість; 

 - суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними 

підрозділами платника єдиного податку; 

  -  суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та 

поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів; 

  -  суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та 

інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з 

бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або 

місцевих програм; 

  -  суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, 

послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного 

податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається 

внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про 

повернення коштів; 

   - суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у 

період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом 

України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні 

податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу 

фізичної особи - підприємця; 

   - суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів 

(виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати 

інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України; 

           - суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками 

платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника; 

  - суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених 

Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з 

бюджетів або державних цільових фондів; 

  - дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від 

інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим 

кодексом України. 

2.12. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно 

до пункту 6 цього Положення. 

2.13. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним 

податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися 

платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі 

оподаткування. 

2.14.При визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання 

зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній 

системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не 

включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду 

за будь-які попередні (звітні) періоди. 

2.15. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному 

календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення 

протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи 

платників єдиного податку. 



При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп 

використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з 

перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на 

застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році 

такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року 

обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.3. цього Положення. 

2.16. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є 

площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 

насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, 

водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника 

або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. 

2.17. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої 

групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 

одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і 

багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за 

станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, 

встановленого Податковим  кодексом України. 

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи 

для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є 

нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, 

визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно 

до порядку, встановленого Податковим кодексом України. 

 

3. Ставки єдиного податку 
3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

межах від   4 до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - прожитковий 

мінімум), другої групи - у межах до 20% від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі  - мінімальна 

заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

3.2. Установити ставки єдиного податку для платників першої групи у розмірі 

від  4 до  10% розміру прожиткового мінімуму. 

3.3. Установити ставки єдиного податку для платників другої групи у розмірі 

15% розміру мінімальної заробітної плати. 

 

4. Податковий (звітний) період 
4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої 

ідругої  груп є календарний рік. 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є 

календарний квартал. 

4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця 

податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем 

останнього місяця податкового (звітного) періоду. 

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських 

товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. 

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що 

ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення. 



4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із 

сплати інших податків і зборів, перший податковий (звітний) період починається з 

першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у 

якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім 

календарним днем останнього місяця такого періоду. 

4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, 

які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву 

щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, 

встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період 

починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу 

зареєстровано платником єдиного податку. 

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, перший 

податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому 

відбулася державна реєстрація. 

4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації 

(крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові 

зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший 

податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи 

податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування. 

4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, 

які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом 

вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від 

державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого 

припинення. 

4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім 

податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому 

подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси. 

 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

Встановити, що порядок нарахування та строки сплати податку здійснюється 

відповідно до вимог статті 295 Податкового кодексу України у наступному 

порядку: 

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок 

шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного 

місяця. 

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку 

авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш 

як до кінця поточного звітного року. 

5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і 

другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого 

платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви 

щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати 

працездатності. 



5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок 

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової 

декларації за податковий (звітний) квартал. 

5.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за 

місцем податкової адреси. 

5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують 

працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного 

календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, 

підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і 

більше календарних днів. 

5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 і 

пункту 5.5 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх 

платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. 

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають 

поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України. 

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується 

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової 

декларації за податковий (звітний) квартал. 

5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської 

діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому 

платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано 

реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від 

державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності. 

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням 

контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку 

нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, 

в якому проведено анулювання реєстрації. 

 

6. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку 

Встановити, що ведення обліку і складання звітності платниками податку 

здійснюється відповідно до вимого статті 296 Податкового кодексу України. 

6.1.Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного 

податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на 

додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками 

робочого дня, відображення отриманих доходів. 

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного 

податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у 

разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді. 

6.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є 

платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою 

та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації 

Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного податку подають до 

контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1443083628093801#n7145
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15/paran20#n20
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15/paran26#n26


6.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) 

використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з 

урахуванням положень пунктів 44.2,44.3 статті 44 Податкового кодексу України. 

6.4. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до 

контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, 

встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються 

обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 5.1. цього 

Положення. 

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не 

допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.3. 

цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за 

ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи. 

6.5. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого 

органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для 

квартального податкового (звітного) періоду. Податкова декларація подається до 

контролюючого органу за місцем податкової адреси. 

6.6. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що 

перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 1.3. цього Положення, 

відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з 

урахуванням особливостей, визначених підпунктами 6.6.1-6.6.5 цього пункту. 

6.6.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до 

контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для 

квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року 

обсягу доходу, визначеного у пункті 1.3 цього Положення, або самостійного 

прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для 

платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи - підприємці) груп, 

або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з 

переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом 

України. 

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, 

оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та 

другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15%, обсяг доходу, 

оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, 

визначеними цим Положенням, авансові внески, встановлені пунктом 5.1 цього 

Положення. 

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального 

податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання 

податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) 

періоду. 

6.6.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо 

відображають: 

-  щомісячні авансові внески, визначені пунктом 5.1 цього Положення; 

-  обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного 

податку; 

- обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (у разі перевищення обсягу 

доходу). 

6.6.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці) у 

податковій декларації окремо відображають: 
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-обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного 

податку; 

- обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 % (у разі перевищення обсягу 

доходу). 

6.6.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій 

декларації окремо відображають: 

- обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, 

встановленою для таких платників пунктом 3.4  цього Положення; 

- обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, 

встановленою для таких платників пунктом 3.4  цього Подання (у разі 

перевищення обсягу доходу). 

6.6.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому 

пукті, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену 

систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників 

єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій 

декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких 

операцій. 

6.7. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації 

за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення. 

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників 

єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого 

сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку. 

6.8. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням 

норм пунктів 6.6 і 6.7цього Положення. Уточнююча податкова декларація 

подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України. 

6.9. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право 

подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний 

(річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від 

обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального 

(річного) податкового (звітного) періоду. 

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів  6.6і 6.7 

цьогоПоложення та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового 

зобов'язання. 

6.10. Форми податкових декларацій  платника єдиного податку, 

визначених пунктами 6.4 і 6.5  цього Положення, затверджуються в порядку, 

встановленому статтею 46 Податкового кодексу України. 

6.11. Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками 

єдиного податку: 

першої групи; 

другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду 

діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1,0 млн. 

гривень. 

 У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1,0 млн. гривень 

застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного 

податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій 

розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за 

виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових 

періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного 

податку. 
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Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які 

здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають 

гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного 

призначення та надають  послуги  у сфері здоров’я. 

 

7. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або 

відмови від спрощеної системи оподаткування 
Встановити, що порядок обрання або переходу на спрощену систему 

оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування платниками 

податку здійснюється відповідно до вимог статті 298 Податового кодексу України. 

7.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт 

господарювання подає до контролюючого органу заяву. 

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено 

Податковим кодексом України, в один з таких способів: 

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови 

щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному 

законодавством; 

- державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що 

подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 1.5  цього Положення. Електронна 

копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором 

до контролюючого органу одночасно з відомостями з заяви про державну 

реєстрацію на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". 

7.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до 

закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо 

обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, 

встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного 

податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася 

державна реєстрація. 

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання 

(новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо 

обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, 

встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану 

вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації. 

7.3. Суб'єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім 

перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові 

зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути 

зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 

календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого 

числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено 

погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу. 

7.4. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів 

відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про 

перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до 

контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку 
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наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити 

перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. 

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, 

зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, 

якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену 

систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені 

в пункті 1.3 цього Положення. 

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, 

який визначається з дотриманням вимог, встановлених цим Положенням. 

При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що 

передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв 

рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то при переході на 

спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній 

календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в 

результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний 

рік. 

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року 

переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику. 

7.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим 

Положенням для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на 

сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, 

шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних 

днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку 

третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація 

платника податку на додану вартість у порядку, встановленому 

Податковимкодексом України, у разі обрання ним першої або другої групи чи 

ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на 

додану вартість до складу єдиного податку. 

7.6. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання 

не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу 

(року) подає до контролюючого органу заяву. 

7.7. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної 

системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, 

визначених Податковим кодексом України, з першого числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від 

спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і 

зборів. 

7.8. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і 

зборів,  у таких випадках та в строки: 

- у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу 

платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими 

платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, 

наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке 

перевищення; 

- у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, 

встановленого підпунктом 3) пункту 1.3  цього Положення, платниками єдиного 

податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, 
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встановлених для третьої групи, - з першого числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 

- у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу 

платниками єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 

- у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, 

ніж зазначені у пункті 1.7  цього Положення, - з першого числа місяця, наступного 

за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків; 

- у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену 

систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм 

господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) 

періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна 

організаційно-правової форми; 

- у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових 

відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення; 

- у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного 

податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у 

якому здійснювалися такі види діяльності; 

- у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом 

двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних 

кварталів; 

- у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не 

передбачена у підпунктах 1) або 2) пункту 1.3 цього Положення відповідно, - з 

першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому 

здійснювалася така діяльність. 

7.9. У заяві зазначаються такі обов'язкові відомості: 

- найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної 

особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків); 

- податкову адресу суб'єкта господарювання; 

        - місце провадження господарської діяльності; 

- обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно 

з КВЕД ДК 009:2010; 

- обрані суб'єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна 

групи та ставки єдиного податку; 

- кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у 

трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної 

особи; 

- дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування. 

7.10. До заяви включаються відомості (за наявності) про: 

- зміну найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або 

прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому 

порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків); 
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- зміну податкової адреси суб'єкта господарювання; 

- зміну місця провадження господарської діяльності; 

- зміну видів господарської діяльності; 

- зміну організаційно-правової форми юридичної особи; 

- дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з 

переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом 

України; 

- дату (період) припинення платником єдиного податку провадження 

господарської діяльності; 

- зміну групи та ставки платника єдиного податку. 

7.11. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати 

працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається 

за заявою у довільній формі. 

7.12. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові 

фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява 

подається протягом місяця з дня виникнення таких змін. 

7.13. У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця 

провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява 

подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа 

місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни. 

7.14. У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця 

провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного 

податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) 

період, у якому відбулися такі зміни. 

7.15. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і 

митну політику. 

 

8. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку 

8.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку 

здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного 

податку. 

8.2. У разі відсутності визначених Податковим кодексом України та цим 

Положенням  підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як 

платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом двох 

робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему 

оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку. 

8.3. У випадках, передбачених підпунктом 8.2 цього Положення, 

контролюючий орган, у разі відсутності визначених Податковим кодексом України 

підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника 

єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом 

двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання 

спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного 

реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з 

відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації 
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юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо така заява додана до 

реєстраційної картки. 

8.4. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган 

зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом 

господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути 

оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку. 

8.5. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у 

реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно: 

- невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим пунктом 1 «Загальні 

положення» цього Положення; 

- наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті 

реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених 

податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації; 

- недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 8.4  цього 

Положення. 

8.6. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про 

платника єдиного податку: 

1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для 

юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому 

порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті); 

2) податкова адреса суб’єкта господарювання; 

3) місце провадження господарської діяльності; 

4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види 

господарської діяльності; 

5) ставка єдиного податку та група платника податку; 

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; 

7) дата реєстрації; 

8) види господарської діяльності; 

9) дата анулювання реєстрації. 

8.7. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1)-5) пункту 9.6 цього 

Положення, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання 

платником відповідної заяви. 

8.8. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та 

безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання 

витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. 

Витяг діє до внесення змін до реєстру. 

Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного 

податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну фінансову політику. 

8.9. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути 

анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням 

контролюючого органу у разі: 

- подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної 

системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, 

визначених Податковим кодексом України, - в останній день календарного 

кварталу, в якому подано таку заяву; 
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- припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення 

підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - 

в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора 

повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. 

8.10. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проедення 

перевірок порушень платником єдиного податку першої - третьої  

груп вимог, встановлених цим Положенням, анулювання реєстрації платника 

єдиного податку першої - третьої груп проводиться за рішенням такого органу, 

прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за 

кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт 

господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему 

оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту 

прийняття рішення контролюючим органом. 

8.11. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника 

єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу 

II Податковогокодексу України. 

 

9. Відповідальність платників єдиного податку 

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо 

справляння єдиного податку на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади здійснюють відповідні контролюючі органи. 

9.2. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до 

Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту 

сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових 

декларацій. 

 
 

Секретар ради                                                                                       Ірина ШАК 
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Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення Городищенської сільської ради 

«Про встановлення  ставки єдиного податку на території 

Городищенської сільської ради на 2022 рік» 

 

Регуляторний орган 

Розробник документа 

 

Поштова адреса 

 

Відповідальна особа 

Контактний телефон 

- Городищенська сільська рада Луцького району 

Волинської області 

- Фінансовий відділ Городищенської сільської 

ради 

- вул. Шкільна,35 с.Городище  Луцького району 

Волинської області 

- Воробей Іванна Григорівна 
-     (095) 5407736 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення 

єдиного податку та ставок єдиного податку на території Городищенської сільської ради на 

2022 рік» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик 

проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151), Податкового кодексу 

України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями). 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного 

регулювання: 

Розвиток країни неможливий без ефективного розвитку громад, які потребують 

відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення 

місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного 

регуляторного акта, дуже важлива для нашої громади. 

Відповідно до статті 10 та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України 

законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про 

встановлення місцевих податків та зборів, в тому числу і єдиного податку, в межах своїх 

повноважень та в порядку, визначеному чинним законодавством 

Рішення про встановлення єдиного податку є нормативно-правовим актом, копія якого 

надсилається в електронному вигляді у десятиденний термін з дня його прийняття до 

контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники єдиного податку, але не 

пізніше 1 липня, та оприлюднюється офіційно до 15 липня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосування встановленого податку або змін до нього (плановий 

період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі, якщо сільська рада не прийняла 

рішення про встановлення єдиного податку, такий податок, о прийняття рішення справляється 

виходячи з норм Податкового кодексу України із застосування його мінімальних ставок. 

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між 

органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення 
суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, 

виконання програми соціально-економічного розвитку Городищенської сільської ради 

визначена проблеми потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення 

єдиного податку та ставок єдиного податку на території Городищенської сільської ради на 

2022 рік». 

 

Причини виникнення проблеми: 



Проблемою є те, що в разі не прийняття рішення «Про встановлення єдиного податку 

та ставок єдиного податку на території Городищенської сільської ради на 2022 рік», відповідно 

до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ Податок буде нараховуватись за мінімальними 

ставками (оскільки ПКУ чітко не встановлює мінімальний розмір єдиного податку, слід 

вважати, що надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади від справляння 

даного податку будуть 0 грн.). Єдиний податок, зараховується в повному обсязі до бюджету 

об’єднаної територіальної громади і є одним з основних джерел наповнення дохідної частини 

бюджету. 

Від рівня ставок і сплати єдиного податку залежить рівень наповнення дохідної 

частини бюджету об’єднаної територіальної громади, що в свою чергу поставить під загрозу 

реалізацію найактуальніших соціально значимих програм: 

- капітальний ремонт доріг (орієнтовне фінансування близько 500 тис грн.); 

- реконструкція та капітальний ремонт закладів соціальної сфери 4000,00 тис.грн.; 

- поточний ремонт доріг (орієнтовне фінансування близько 150,0 тис грн.); 

- облаштування дитячих майданчиків (орієнтовне фінансування близько 250 тис грн.); 

У 2020 році надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати 

єдиного  податку, склали 3957,3 тис. грн., з них, сплачених фізичними особами 1562,0 тис. 

грн., юридичними – 47,9 тис грн., єдиний податок з с/г – 2347,4 тис.грн. На 2021 рік 

заплановано надходжень від сплати єдиного податку в сумі 7200,00 тис.грн. Прогнозний обсяг 

надходжень податку на 2022 рік становить 8500,00 тис грн., є розрахунковим і може 

змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість 

сплати ними податку - виникнення податкового боргу). 

Стабільність надходжень від сплати місцевих податків та зборів, що формують 

загальний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади, дозволяє забезпечити 

безперебійну його життєдіяльність в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ та провести фінансування місцевих цільових програм. 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + - 

Органи місцевого самоврядування + - 

Суб’єкти господарювання, 
у тому числі суб’єкти малого підприємництва 

+ - 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових 

механізмів: 

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, 

оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно 

до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради. 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих 

регуляторних актів: 

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з 

огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 

1 липня не прийняла та до 15 липня не оприлюднила рішення про встановлення єдиного 

податку на наступний рік, такий збір справляється, виходячи з норми Податкового кодексу 

України із застосуванням їх мінімальних ставок. 

У зв’язку з цим виникла потреба у прийнятті даного регуляторного акта. 

ІI. Цілі державного регулювання 

Цілі державного регулювання безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми, яка 

може виникнути в нашій громаді у 2022 році. 

Проект регуляторного акту спрямований на виконання норм статей 10,12 та 291- 300 

Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та зборів та ставить 

перед собою досягнення наступних цілей: 



- виконання вимог чинного законодавства (в першу чергу в частині дотримання 

норм ПКУ); 

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку з 

урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання відповідно до 

Податкового кодексу України; 

- здійснення прогнозування витрат на сплату єдиного податку фізичними та 

юридичними особами, які відносяться до платників даного податку; 

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при 

вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати єдиного податку; 

- забезпечити додаткові надходження до бюджету ТГ з метою забезпечення 

належного фінансування програми соціально-економічного розвитку ТГ; 

- збільшення надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади за 

рахунок встановленого ставок єдиного податку. 

. 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 
Не виносити на розгляд сесії сільської ради 

та не приймати рішення сільської ради 

«Про встановлення єдиного податку та 

ставок єдиного податку на території 

Городищенської сільської ради на 2022 

рік». 

Альтернатива не може бути прийнятною. 
У разі не прийняття запропонованого рішення, 

відповідно до п 12.3.5.ст 12 ПКУ, для 

справляння єдиного податку будуть 

застосовуватись мінімальні ставки, тобто 0%, 

що призведе до втрат дохідної частини 

бюджету об’єднаної територіальної громади і 

,як наслідок, до зменшення фінансування. 

Негативно вплине така ситуація на громаду, 

адже відсутність надходжень поставить під 

загрозу фінансування соціально важливих 

програм 

Альтернатива 2 
Прийняття рішення «Про встановлення 

єдиного податку та ставок єдиного податку 

на території Городищенської сільської ради 

на 2022 рік» у запропонованій редакції. 

Альтернатива є найбільш прийнятна. 

Відповідно до запропоновано проекту рішення 

ставки єдиного податку залишаються 

практично на рівні 2021 року. 

Забезпечує досягнення цілей державного 

регулювання повного мірою. 

Встановлення запропонованих ставок єдиного 

податку надасть можливість отримати 

орієнтовно 8500,00 тис грн. у 2022 році. 

Альтернатива 3 
Встановлення максимальних ставок 

єдиного податку на 2022 рік 

Альтернатива може бути прийнятною. 

Установлення  максимальної  ставки єдиного 

податку, забезпечить надходження до бюджету, 

упорядкує відносини між органами місцевого 

самоврядування та громадянами, суб’єктами 

господарювання. Але, при цьому збільшується 

податкове навантаження на платників податку і 

це спричинить переходу бізнесу в «тінь». 

Питання наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади, у тому числі через 

встановлення обґрунтованих ставок єдиного податку є сферою загальних інтересів суб’єктів 

господарювання, органів місцевого самоврядування й громади Городищенської сільської ради. 

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету сільської ради, 

дозволяє забезпечити безперебійну його життєдіяльність в різних сферах, провести 

фінансування цільових програм, благоустрою та розвитку інфраструктури нашої громади 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 



Вид 
альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Зниження податкового навантаження на 

бізнес покращить імідж місцевої влади 

серед даної категорії громадян 

Невиконання вимог чинного 

законодавства. Втрати бюджету 

через застосування мінімальних 

ставок єдиного податку, як це 

передбачено статтею 12.3.5 

розділу І ПКУ складе приблизно 

8500,00 тис грн. і призведе до 

скорочення фінансування 

соціальних і економічних 

програм, що спричинить 
соціальну напругу. 

Альтернатива 2 1. Забезпечення дотримання вимог ПКУ, 
реалізація наданих органам місцевого 

самоврядування повноважень. 

2. Збільшення надходжень до бюджету 

сільської ради. 

3. Створення сприятливих фінансових 

можливостей влади для задоволення 

соціальних потреб громади. 

4.Підвищення рівня довіри до місцевої 

влади за причини встановлення доцільних 

та обґрунтованого розміру ставки 

єдиного податку з урахуванням рівня 

платоспроможності суб’єктів 
господарювання. 

Витрати пов’язані з підготовкою 
регуляторного акту та 

проведення відстежень 

результативності даного 

регуляторного акта та процедур 

з його опублікування.. 

Альтернатива 3 Перевиконання бюджету об’єднаної 

територіальної громади в частині даних 

надходжень. (Прогнозовані 

надходження до бюджету складуть 

близько 4 000 тис грн.) 

Витрати пов’язані з підготовкою 

регуляторного акту та 

проведення відстежень 

результативності даного 

регуляторного акта та процедур 

з його опублікування. Існує 

ризик виникнення 

заборгованості зі сплати 

єдиного податку та переходу 

діяльності суб’єктів 
господарювання в «тінь 

 

2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Несплата податку спричинить 

економію в податкових агентів, що 

справляють єдиний податок 

Витрати відсутні для громадян у 

частині сплати податку. 

Однак, відсутня можливість 

додаткового наповнення 

дохідної частини бюджету 

об’єднаної територіальної 

громади та, відповідно, 

збільшення     його     видаткової 

частини для фінансування 

соціально    важливих   цільових 



  програм. 

Альтернатива 2 Ураховує пропозиції членів тери- 

торіальної громади щодо встанов- 

лення ставок з урахуванням норми 

податкового законодавства повною 

мірою Передбачуваність розмірів 

ставок гарантує забезпечення 

надходження прогнозованої суми 

податку в розмірі 8500,00 тис грн. до 

бюджету об’єднаної територіальної 

громади, що надасть можливість 

фінансування соціально 
важливих цільових програм. 

Сплата єдиного податку за 

економічно обґрунтованими 

ставками дозволить стабільно 

поповнювати бюджет 

об’єднаної територіальної 

громади і фінансувати соціальні 

програми 

Альтернатива 3 За рахунок зростання надходжень до 

бюджету об’єднаної територіальної 

громади буде вирішено більша 

кількість соціальних проблем громади 

Надмірне податкове 

навантаження призведе до 

несвоєчасних сплат єдиного 

податку а це в свою чергу до 

нарахування пені та штрафних 
санкцій 

 

2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія 

регуляторного акта складає 520 осіб. 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, що 
підпадають під дію регулювання, одиниць 

- - - 520 520 

Питома вага групи у загальній кількості, 
відсотків 

- - - 520 Х 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Унеможливлюється нарахування та 

сплату податку,  що зменшує 
податкове навантаження на платників 

Неврегульовані відносини між 

суб’єктами декларування і 
місцевою владою 

Альтернатива 2 Відкритість процедури, прозорість дій 

органу місцевого самоврядування, 

підтвердить соціальну спрямованість 

діяльності суб’єктів господарювання 

Сплата податку за 

встановленими ставками. 

Детальна інформація щодо 

очікуваних витрат наведена в 
додатку 1 до цього АРВ. 

Альтернатива 3 Відкритість процедури справляння 

єдиного податку, прозорість дій органу 

місцевого самоврядування. 

У порівнянні з альтернативою 2 

збільшаться витрати на 500 тис грн. 

Надмірне податкове 

навантаження, яке може 

спричинити занепад малого 

бізнесу, який провадить 
діяльність на території ради. 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи 

бальної оцінки ступеня досягнення зазначених цілей. Вартість балів визначається за 
чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де: 

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема 

більше існувати не буде); 

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі 

важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно 

зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними); 
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1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує 

існувати). 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі 

щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 2 3 - цілі прийняття 

регуляторного акта, 

які можуть бути 

досягнуті майже повною 

мірою 

(усі важливі аспекти 

проблеми існувати не 

будуть) 

Прийняття даного рішення вирішить 

важливі аспекти проблеми, забезпечить 

досягнення встановлених цілей, чітких та 

прозорих механізмів справляння єдиного 

податку, наповнення бюджету об’єднаної 

територіальної громади, виконання 

програми соціально- економічного розвитку 

громади. Таким чином, прийняттям 

вказаного рішення буде досягнуто балансу 

інтересів громади і платників податку. 

Альтернатива 3 2 - цілі прийняття 

регуляторного акта, 

які можуть бути 

досягнуті частково 

(проблема 

значно зменшиться, деякі 

важливі та критичні 

аспекти проблеми 

залишаться 

невирішеними) 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті 

частково. Надмірне податкове навантаження 

на суб’єктів господарювання знівелює 

вигоди від значного збільшення дохідної 

частини бюджету об’єднаної територіальної 

громади, а саме існує ризик переходу 

суб’єктів господарювання в 

«тінь», зменшення кількості робочих місць 

та розміру заробітної плати, і як наслідок 

виникне зворотній ефект в результаті якого 

відбудеться зменшення надходжень до 

бюджету об’єднаної територіальної 

громади. Балансу інтересів досягнуто не 

буде. 
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Альтернатива 1 1 - цілі прийняття 

регуляторного акта, 

які не можуть бути 

досягнуті 

(проблема продовжує 

існувати) 
 

Така альтернатива є не прийнятною. Єдиний 

податок буде нараховуватися платниками 

відповідно до Податкового кодексу України 

за мінімальними ставками 0. Зменшаться 

надходження до бюджету об’єднаної 

територіальної громади, а це не дозволить 

профінансувати заходи соціального, 

економічного значення об’єднаної 

територіальної громади. 
Балансу інтересів не буде досягнуто. 

 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 
Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи 

у рейтингу 

Альтернатива 2 Держава: надходження 

додаткових коштів до 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади, 

спрямування коштів на 

соціально-економічний 

розвиток територіальної 

громади. 

Громадяни: збільшення 

надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної 

громади, 

збільшить можливість 

Держава: Витрати 

пов’язані з підготовкою 

регуляторного акта та 

процедур з його 

офіційного 

оприлюднення. 

 

Громадяни: сплата 

єдиного податку за 

економічно 

обґрунтованими 

Дана альтернатива дає 

змогу максимально 

досягнути поставлених 

цілей державного 

регулювання, 

наповнити бюджет 

об’єднаної 

територіальної 

громади, своєчасно 

фінансувати місцеві 

програми, які 

 вирішення соціальних 

проблем Суб’єкти 

господарювання: 

Відкритість процедури 

справляння єдиного 

податку, прозорість дій 

органу місцевого 

самоврядування. 

ставками дозволить 

стабільно поповнювати 

бюджет об’єднаної 

територіальної громади і 

фінансувати соціальні 

програми 

Суб’єкти господарювання: 

сплата податків по 

встановлених ставках. 

Детальна інформація щодо 

очікуваних витрат 

наведена в додатку 1 до 

АРВ 

спрямовані на 

покращення рівня 

життя громади, 

досягнути балансу 

інтересів сільської 

ради, громади і 

платників податків 
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Альтернатива 3 Держава: максимальні 

надходження коштів до 

бюджету об’єднаної 

територіальної громади. 

Спрямування надлишків 

на соціально- економічний 

розвиток територіальної 

громади. Громадяни: 

вирішення більшої 

кількості соціальних 

проблем за рахунок 

значного зростання 

доходів від завищених 

ставок єдиного податку. 

Суб’єкти господарювання: 

Відкритість процедури 

справляння   єдиного 

податку, прозорість дій 

органу  місцевого 

самоврядування. 

У порівнянні з 

альтернативою 2 

збільшаться витрати по 

єдиному податку, на 0,5 

тис грн. 

Держава: витрати 

пов’язані з підготовкою 

регуляторного акта та 

його офіційного 

оприлюднення. 

Громадяни: Надмірне 

податкове навантаження 

призведе до несвоєчасної 

сплати єдиного податку, а 

це в свою чергу до 

нарахування пені та 

штрафних санкцій 

 

Суб’єкти господарювання: 

надмірне податкове 

навантаження від 

встановлення 

максимальних ставок 

єдиного податку 

Надмірне податкове 

навантаження, 

призведе до ризику 

переходу суб’єктів 

підприємницької 

діяльності в «тінь», як 

наслідок зменшення 

робочих місць та 

розміру заробітної 

плати. 

Альтернатива1 Держава: Зниження 

податкового 

навантаження на бізнес 

покращить імідж 

місцевої влади серед 

даної категорії громадян. 

Громадяни: Несплата 

податку спричинить 

економію в податкових 

агентів , що справляють 

єдиний податок. 

Суб’єкти 

господарювання  

Нарахування єдиного 
податку за мінімальними 

Держава: Невиконання 

вимог  чинного 

законодавства.  Втрати 

бюджету приблизно у 

8500,00 тис грн. 

призведе до скорочення 

фінансування 

соціальних    і 

економічних програм , 

що спричинить 

соціальну напругу серед 

жителів громади. 

Громадяни: Витрати 

відсутні для громадян у 

частині сплати податку. 

Однак, відсутня 

Зменшення 

надходжень до 

бюджету об’єднаної 

територіальної 

громади від сплати 

єдиного податку. 

Підвищення 

соціальної напруги та 

погіршення якості 

життя в громаді. 

 

 ставками, передбаченими можливість додаткового  
Податковим кодексом наповнення дохідної 
України. частини сільського 

 бюджету та збільшення 

 його видаткової частини 

 для фінансування 

 соціально важливих 
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 цільових програм. 
 

 Суб’єкти 

 господарювання:   
 Неврегульовані 

 відносини між 

 суб’єктами 

 декларування і 

 місцевою владою 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 2 Обрана альтернатива 

Ця альтернатива є найбільш привабливою за 

наступними причинами: 

- забезпечує наповнення бюджету об’єднаної 

територіальної громади; 

- дозволяє реалізувати бюджетні програми та 

соціальні проекти 

Буде досягнуто балансу інтересів громади і 

платників податку 

Найбільшими 

зовнішніми ризиками є: 

- зміна діючого 

законодавства 

- підвищення рівня 

інфляції 

Альтернатива 3 Не вибрана альтернатива 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті 

частково. Надмірне податкове навантаження на 

суб’єктів господарювання знівелює вигоди від 

значного збільшення дохідної частини 

бюджету об’єднаної територіальної громади. 

Балансу інтересів досягнути неможливо 

Найбільшими 

зовнішніми ризиками є: 

- зміна діючого 

законодавства 

Альтернатива 1 Не вибрана альтернатива 

Не дає можливості досягнути поставлені цілі 

державного регулювання, недостатнє 

наповнення бюджету об’єднаної 

територіальної громади і, відповідно, 

реалізації не всіх місцевих програм . 
Балансу інтересів досягнути не можливо. 

Відсутні 

Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2 – встановлення економічно 
обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку, щоб суб’єкти господарювання могли 

сплачувати податки, а бюджет наповнювався в достатній мірі. 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна 

розв’язати проблему: 

В результаті визначенні цілі, проведено аналіз поточної ситуації на території 

Городищенської сільської ради, на основі аналітичних показників Луцького відділення ГУ 

ДПС у Волинській області, інформації фінансового відділу виконавчого комітету 

Городищенської сільської ради, проведених консультацій та зустрічей, основним 

механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення 



47 

 

запропонованих ставок єдиного податку на території Городищенської сільської ради на 

2022 рік. Тобто, розв’язання існуючої проблеми буде забезпечено за допомогою механізму 

нормотворчої діяльності сільської ради. 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього 

регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення Городищенської сільської ради «Про встановлення 

єдиного податку та ставок єдиного податку на території Городищенської сільської ради на 

2022 рік» та АРВ до нього. 

Проведення консультацій з суб’єктами господарювання та з громадянами ТГ. 

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень. 

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо 

відповідності проекту рішення вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби 

України. 

Прийняття рішення на засіданні сесії сільської ради. 

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта 

залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

проваджувати або виконувати ці вимоги 

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати 

ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші 

адміністративні процедури. 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого 

підприємництва (М-тест) наведено у додатку 1. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Запропонований термін дії регуляторного акта один рік. В разі внесення змін до 

чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, в тому 

числі єдиного податку, відповідні зміни будуть внесенні до даного регуляторного акту. 

У разі, якщо сільська рада до 01 липня не прийняла рішення про встановлення 

єдиного податку на наступний рік, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового 

кодексу України, такий податок, до прийняття рішення, справляється виходячи з норм 

Податкового кодексу України із застосуванням його мінімальних ставок. Враховуючи 

норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування 

мають щорічно встановлювати ставки місцевих податків та зборів, в тому числі єдиного 

податку, що справляється в установленому Податковим кодексом України порядку. 

Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі 
показники: 
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- сума надходжень від сплати єдиного податку (тис грн.); 

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься регуляторний 

акт(юридичних і фізичних осіб): 

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання 

вимог регуляторного акта ( грн.); 

- час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання на виконання вимог 

регуляторного акта ( годин на 1 особу); 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов'язаний 

 з державним регулюванням. 

 

Показник У разі прийняття рішення «Про 

встановлення єдиного податку та 

ставок зі сплати єдиного податку на 

території Городищенської сільської 

ради на 
2022 рік» 

 Ставка єдиного 

податку, % 

Очікуваний обсяг 

надходжень, грн. 

Суми надходжень єдиного податку 
- від платників першої групи; 

 

- від платників другої групи. 

 

- від платників четвертої групи 

 

10% прожиткового 

мінімуму; 

20 % мінімальної 
заробітної плати 

 
 

2500,00 тис.грн 

200,00 тис. грн. 

5800,00 тис.грн. 

Кількість суб’єктів господарювання та/або 
фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія 

регуляторного акта 

520 

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання та/або фізичними особами, 

пов'язаними з виконанням вимог акта 

 

8500,00 

тис.грн. 

Час, що витрачається суб’єктом господарювання 
на виконання вимог регуляторного акта, годин 

на 1 особу 

Час, що витрачається суб’єктом 
господарювання на виконання вимог 

регуляторного акта в 2022 році, порівняно 

з 2021 роком, не зміниться. 

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акта 

Всі суб’єкти малого підприємництва 
будуть проінформовані про рішення 

сільської ради шляхом висвітлення на 

офіційному сайті Городищенської 

сільської ради  
https://gorodyshe.gr.org.ua 

 та повідомлення в засобах масової 

інформації, інформуванням посадовими 

особами сільської ради та податкової 

служби. 
 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

https://gorodyshe.gr.org.ua/
https://gorodyshe.gr.org.ua/
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Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим 

комітетом Городищенської сільської ради в терміни, визначені Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до 

методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року 

№308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта», зі змінами. 

У зв’язку з тим, що строк дії регуляторного акту один рік (2022 рік), буде здійснено 

базове та повторне відстеження результативності регуляторного акта. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня 

набрання чинності цим регуляторним актом. 

Повторне відстеження буде проводитися з 15вересня 2022 року по 15 жовтня 2022 

року з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. 

Метод проведення відстеження результативності: 

Статистичний 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься

 відстеження результативності: 

Статистичні та аналітичні показники Луцького відділення ГУ ДПС у Волинській 

області та інформація відділу фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету сільської ради. 

 

Додаток 1 

до аналізу регуляторного впливу 

 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки 

впливу регулювання. 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно 

для здійснення регулювання, проведено відповідальним за розробку регуляторного акта в 

квітні-травні 2021 року. 

Порядковий 
номер, дата 

проведення 

Вид консультації (публічні 
консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні 

мережі тощо), запити (до 

підприємців, експертів, 
науковців тощо) 

Кількість 
учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати 
консультацій (опис) 
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 соціальні мережі, телефонний 

режим 

 Ознайомлення представників 

малого бізнесу з 

запропонованими розмірами. 

ставок єдиного податку 

Посадовці інформували про 

встановлення ставок податків 

та зборів на 2022 рік, вивчали 

позицію суб’єктів 

господарювання щодо 

розміру запропонованих 
ставок єдиного податку. 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі): 

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 307 осіб. 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва, на яких справляє вплив дія 

запропонованого регулювання, у загальній кількості суб’єктів господарювання становить 

100%( відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів 

господарювання» Розділу 2 Аналізу регуляторного впливу. 

Регуляторний акт поширюється на суб’єктів господарювання, які перебувають на 

обліку в Луцькому відділенні ГУ ДПС у Волинській області та місце реєстрації яких є 

Городищенська сільська рада. 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання 

№ 

з/п 

Витрати у перший (стартовий рік ) 

впровадження 

регулювання. 

періодичний 

(за    

наступний 

рік) 

витрати за 5 

років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Придбання необхідного 
обладнання( пристрої, машини, 

механізми) 

Цей податок не є новим 
і не передбачає витрат 

на придбання нового 

обладнання 

 
0 

 
0 

2 Процедура повірки та/або 
встановлення на відповідний 

облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого 

самоврядування грн. 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

0 0 

3 Процедура експлуатації 
обладнання(експлуатаційні 

витрати - витратні матеріали), грн. 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

0 0 

4 Процедура обслуговування 
обладнання, грн. 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

0 0 
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5 Інші процедури грн..  

16 346 
0 0 

6 Разом, грн. 
Сума рядків1+2+3+4+5 

16 346 0 0 

 
7 

Кількість суб’єктів 
господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць: 

520 0 0 

8 Сумарно, грн. 
(рядок6 х рядок 7) 

8 500 000,00 0 0 

 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва 
щодо виконання регулювання та звітування 
Розрахунок вартості 1 людино-години 
для розрахунку використовується мінімальна заробітна палата, що у 2021 році 
прогнозовано становитиме, в погодинному вираження 6000грн/160 год =37,5 грн 

9 Процедури отримання первинної 
інформації про вимоги 

регулювання: 

1 година х 37,5 грн. = 
37,5 грн. 

0 0 

10 Процедура організації виконання 
вимог регулювання 

Податок не новий, не 
потребує додаткових 

витрат органів 

0 0 

11 Процедури офіційного звітування 0 0 0 

12 Процедури щодо забезпечення 
процесу перевірок 

0 0 0 

13 Інші процедури х х х 

14 
РАЗОМ (сума рядків: 
9+10+11+12+13) грн. 37,5 0 0 

15 Кількість суб’єктів 
господарювання, що повинні 
виконати вимоги регулювання 

 
 

520 

 
 

х 

 
 

х 

16 Сумарні витрати суб’єктів  малого 
господарювання підприємництва, 
на виконання регулювання 

 

19500,00 

 

х 

 

х 

Єдиний податок не є новим податком, суб’єкти господарювання ознайомленні з 

вимогами податкового Кодексу України та сплачують податок вже не один рік. Тому 

витрати часу на виконання вимог регулювання повинні зменшитись. 

 

Бюджетні витрати сільської ради на адміністрування регулювання суб’єктів 

малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, 

оскільки нормами. ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування наділені 

повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, в тому числі і 

єдиного податку, не змінюючи при цьому порядок їх обчислення, сплати та інші 

адміністративні процедури. 
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4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва,  

що виникають на виконання вимог регулювання 

№ Показник Перший рік 
регулювання 

(стартовий) 

За 5 років 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого 
підприємництва на виконання регулювання, грн. 

8500000,00  

2 Оцінка вартості  адміністративних  процедур для 

суб’єктів  малого підприємництва щодо виконання 
регулювання та звітування, грн. 

19500,00  

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання 
запланованого регулювання (рядок 1+рядок 2), грн. 

8519500,00  

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва, грн. 

0  

5 Сумарні витрати на виконання запланованого 
регулювання (рядок 3+рядок 4), грн. 

8519500,00  

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання 

запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за 5 років) та статистичних 

даних, що надані фінансовим відділом виконавчого комітету Городищенської сільської 

ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і 

впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно. 

 

Начальник фінансового відділу                                  Іванна ВОРОБЕЙ  
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