
                                      
 
 
 
 

 
ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

 П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 
Про встановлення ставок 
єдиного податку на 2022 рік та  
затвердження Положення про  
єдиний податок 
 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  статтею 293 Податкового Кодексу, Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою зміцнення 
матеріальної  та фінансової  бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-
економічного розвитку міста. 

 
Вирішили: 1. Встановити ставки єдиного податку для суб'єктів господарської діяльності 

- фізичних осіб, які здійснюють діяльність на території Заводської міської територіальної 
громади та класифікувати їх по виду господарської діяльності (додаток  1 додається). 
        2. Затвердити  Положення про єдиний податок (додаток 2 додається). 
        3. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 56 сесії Заводської міської ради 7 
скликання від  24.06.2020 року № 3 «Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік та  
затвердження Положення про єдиний податок». 
        4. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 34 сесії Бодаквянської сільської  ради 7 
скликання від  09.06.2020 року № 05 «Про встановлення ставок єдиного податку на 2021 рік». 
        5. Вважати  таким, що втратило чинність рішення 44 сесії Пісківської сільської ради 7 
скликання від  26.06.2020 року № 7 «Про встановлення ставок єдиного податку з 01.01. 2021 
іоку». 
         6. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 
        7. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради, в інформаційному бюлетні громади 
міста Заводське «Інформаційний вісник» та викласти відповідне повідомлення в Лохвицькій 
районній газеті «Зоря». 
         8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії міської 
ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва Мусієнка В.О. 

 
 
 
 
 Міський голова        Віталій СИДОРЕНКО 
 
 
 
 
 



                                                 Додаток 1  
                                                                         до рішення  дев’ятої сесії 

                                                     міської ради восьмого скликання 
                                         від ___.07. 2021р. № ___                                                 

                                                                                               
 
 

Ставки 
єдиного податку на території Заводської міської територіальної громади  на 2022 рік  

 
 
 
Види діяльності 

Ставки єдиного 
податку на 2022 
рік для першої 
групи платників 
(%) 

Ставки єдиного 
податку на 2022 
рік для другої 
групи платників 
(%) 

Торгівельно-посередницька діяльність 
- оптова торгівля 
 

 20 
- роздрібна торгівля 
 

 10 
- посередницька діяльність (крім ріелтерської діяльності) 
 

 18 

- комісійна торгівля 
 

 6 
- реалізація періодичних видань 
 

 5 
- ріелторська діяльність, торгівля нерухомістю, оцінка майна 
 

 20 
- торгівля ветеринарними ліками та препаратами   8 
- роздрібна торгівля поза магазинами 8  
- роздрібна торгівля з лотків на ринках  8  
Громадське харчування 
 
- на території міста  
 

 10 
- в межах міської ради 
 

 20 
- торгівля хлібобулочними виробами в кіосках та на лотках 
 

 5 

Виготовлення: 
 
- пошиття та ремонт одягу, пошиття головних уборів 
 

6 6 
- виготовлення столярних виробів, садово-городницького інструменту, 
виробів з жесті 
 

10 10 

- виготовлення кулінарних виробів в т. ч. цукерок, тортів, вафельних 
коржів, печива, чаю, компотів і т. д. 
 

5 5 

- виготовлення будівельних матеріалів  10 10 

Ремонт: 
 
- автотракторного електрообладнання  7 7 
- взуття 
 

6 6 
- теле-, радіоапаратури 
 

9 9 
- побутової техніки 
 

9 9 
- автомобілів 
 

10 12 
- мототехніки, в тому числі скутерів   6 6 
- будівництво і ремонт житла та інших споруд 
 

10 12 
Послуги: 
 
- асфальтування доріг   20 
- перевезення пасажирів легковим автотранспортом 
 

 10 
- перевезення пасажирів автобусами, мікроавтобусами 
 

 20 
- транспортне обслуговування вантажів   20 
- перевезення вантажів 
 

 20 
- надання послуг трактором 
 

 10 



- надання послуг комбайном 
 

 15 
- косметичні послуги (солярій, косметичний масаж, догляд за шкірою, 
манікюр, педікюр та ін.) 
 

 10 

- медична практика та діагностика 
 

 20 
- стоматологічна практика 
 

 20 
- ритуальні послуги та торгівля ритуальним товаром  
 

 10 
- послуги лазень 
 

 5 
- музичне обслуговування 
 

 10 
- перукарські послуги 
 

7 7 
- послуги по переробці сільськогосподарської продукції 
 

9 10 
- заготівля сільськогосподарської продукції 
 

 10 
- ремонт касових апаратів 
 

 10 
- надання послуг диспетчерським пунктом 
 

 20 
- готелі 
 

 10 
- маркетингові послуги 
 

 12 
- заготівля пухо-перової сировини 
 

 5 
- комп'ютерні послуги, ігри 
 

 7 
- розпилювання деревини 
 

 10 
- ремонт годинників  3 3 
- лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини   10 
- ремонт та установка комунікацій 
 

 10 
- прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій 
 

6 6 
- консультаційні послуги щодо косметичної продукції "Ейвон Косметікс 
Юкрейн", "Оріфлейм", "Мері Кей" та інших виробників  
 

 8 

- надання юридичних послуг (адвокатура, арбітражний керуючий) 
 

 20 
- надання юридичних послуг (юристи) 
 

 15 
- фотографічні роботи 
 

8 10 
- посередницька діяльність у сільському господарстві 
 

 20 
- вирощування сільськогосподарських культур на орендованих землях та 
їх реалізація 
 

 10 

- здача в оренду приміщення 
 

 10 
- здача в оренду транспорту 
 

 10 
- ведення бухгалтерського обліку у суб'єктів підприємницької діяльності 
 

 20 

- копіювальні роботи та виготовлення бланків 
 

 10 
- друкарські послуги та впорядкування архіву 
 

5 5 
- надання послуг по образотворчому мистецтву 
 

3 3 
- проектування, монтаж та ремонт електрообладнання 
 

 10 
- інші види монтажних робіт 
 

 15 
- естетичне виховання  5 5 
- надання послуг з благоустрою міста   6 
- проектування, монтаж та пуско-наладка технологічного обладнання 
 

 20 

- індивідуальні послуги (прокат дитячих транспортних засобів) 
 

8 8 
- посередництво при введенні, виведенні прав вимог при роботі з системою 
Web Money  
 

 20 

- проектні роботи 
 

 15 
- рибництво та надання послуг в рибництві 
 

 20 
- вирощування птиці та реалізація продукції птахівництва   4 
- інші види діяльності 
 

 20 
- оренда спортивного інвентаря   10 
- ремонт і перетяжка меблів  6 6 
- складське господарство   7 
- дослідження кон’юнктури ринку і виявлення суспільної думки    7 
- виготовлення та установка пластикових вікон та дверей   10 



- овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції 
розсадників  

 7 

- рекламна діяльність, маркетингові послуги    12 
- надання послуг у галузі вивчення іноземної мови 7 7 
- консультаційні, інформаційні послуги, послуги з просування продукції  7 
- надання послуг у галузі виготовлення ключів 7 7 
- діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту 2 2 
- видання газет 10 20 
- інші  10 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Додаток 2  
                                                                     до рішення дев’ятої сесії 

                                                 міської ради восьмого скликання 
                                                                           від __.07.2021р. № _ 

 
 
                                            

ПОЛОЖЕННЯ 
про єдиний податок 

 
1.  Загальні положення 

1.1. Єдиний податок запроваджується на території Заводської міської територіальної громади 
на підставі Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та 
доповненнями  та  Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VIIІ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо податкової 
реформи». 
1.2.  Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів надсилається у 
десятиденний строк з дня оприлюднення до органу державної податкової служби, в якому 
перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів. 
 

2. Платники податку 
2.1. Юридична особа чи СГД - фізична особа може самостійно обрати спрощену систему 
оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цим пунктом. 
2.2. 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 167 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 
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 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

         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 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

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. 

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп: 
2.3.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які 
здійснюють: 
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), 
парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 
2) обмін іноземної валюти; 
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу 
паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної 
з роздрібним продажем пива та столових вин); 
4) 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); 
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого 
значення; 
6) 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 розділом III Податкового 
Кодексу; 
7) діяльність з управління підприємствами; 
8) 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; 
 
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів 
(аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 
2.3.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження 
(група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; 
2.3.3. 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 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна 
площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 
2.3.4. 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; 
2.3.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать 
юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 
відсотків; 
2.3.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка 
не є платником єдиного податку; 
2.3.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 
2.3.8. суб'єкти господарювання, 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). 
2.4. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи: 
2.4.1. суб'єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків 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); 
2.4.2. 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, 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); 
2.4.3. 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). 

3. Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи 
3.1. 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. 
Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та 
зареєстровані відповідно до законодавства. 
3.2. 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 розділом XII Податкового Кодексу. 
3.3. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель 
водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка 
ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, 
визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, 
встановленого Податковим Кодексом. 
 
3.4. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного 
земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних 
відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не 
пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу 
за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і 
справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 
4.Ставки єдиного податку 

4.1. 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, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) 
до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 
4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлено відповідно додатка, що є невід’ємною 
частиною цього Положення для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську 
діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць. 
4.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 
1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом; 
2) 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. 
Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 
продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, 
ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 4.3 цього 
Положення. 
4.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої 
групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків при умовах, викладених в підпункті 
293.4 статті 293 Податкового Кодексу. 
4.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у 
подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 4.3 цього Положення: 
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.2. цього 
Положення; 



2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій 
главі; 
3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати 
спрощену систему оподаткування. 
4.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів 
господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 
встановлений для таких видів господарської діяльності. 
4.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської 
діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується 
максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної 
групи таких платників єдиного податку. 
4.8. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара 
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) 
земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування): 

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в 
умовах закритого ґрунту) - 0,95; 

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях, - 0,57; 

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях) - 0,57; 

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 
0,19; 

- для земель водного фонду – 2,43; 

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33 . 

        Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

5. Податковий (звітний) період 
5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої 
груп є календарний рік. 
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний 
квартал. 
5.2. 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. 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 
6.1. 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. 



6.2. 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. 
6.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий 
(звітний) квартал. 
6.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем 
податкової адреси. 
6.5. 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. 
6.6. Платники єдиного податку четвертої групи: 
6.6.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого 
поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням 
платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на 
поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу; 
6.6.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах: 
у I кварталі - 10 відсотків;  
у II кварталі - 10 відсотків;  
у III кварталі - 50 відсотків; 
у IV кварталі - 30 відсотків; 
6.6.3. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок 
місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. 
 

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 
7.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному 
підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 Податкового Кодексу. 
7.2. 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. 
7.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову 
декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового 
(звітного) періоду. 
7.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси. 

8. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів 
платниками єдиного податку 

8.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання 
податкової звітності з таких податків і зборів: 
1) податку на прибуток підприємств; 



2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в 
результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - третьої групи 
(фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою; 
3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце 
постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, 
що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного 
податку, визначену підпунктом 1 пункту 4.3. цього Положення, а також що сплачується 
платниками єдиного податку четвертої групи; 
4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні 
ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - третьої груп для 
провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для 
ведення сільськогосподарського товаровиробництва; 
5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої 
групи. 
8.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 
8.1 цього Положення, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та у 
строки, встановлені Податковим Кодексом. 
У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі 
сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону. 
8.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим Кодексом функції 
податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на 
доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або 
цивільно-правових відносинах. 

9. Відповідальність платника єдиного податку 
      Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового  Кодексу за 
правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за 
своєчасність подання податкових декларацій. 

 
10. Контроль 

 Контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати єдиного податку 
здійснюється  Державною фіскальною службою 

 
 
 
      Секретар міської ради                                                            Лариса  МАЩЕНКО 

 
 
 
 
 

 
 
 


