
  

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

 Сьоме скликання  

Двадцять дев’ята сесія 

 РІШЕННЯ 

      09.07.2020                                                                           смт Чупахівка 

 

Про  встановлення єдиного податку 

для фізичних осіб-підприємців при  

спрощеній системі оподаткування на   

території Чупахівської селищної ради  

на 2021 рік 

 

 Відповідно  до пункту 10.2 статті 10, пункту 12.4 статті 12, статті 293 

Податкового кодексу України, згідно з «Класифікатором видів економічної 

діяльності» (ДК 009:2010), затвердженим наказом Держспоживстандарту 

України від 11.10.2010 № 457, пункту 24 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада 

вирішила: 

 

1. Встановити на території Чупахівської селищної ради  (об'єднаної 

територіальної громади) на 2021 рік ставки єдиного податку, згідно з 

додатком 1; 

2. Затвердити Положення про оподаткування єдиним податком на 

території Чупахівської селищної ради (об'єднаної територіальної громади), 

згідно з додатком 2. 

3. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Чупахівської 

селищної ради  https://chupah-rada.gov.ua/ та в засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

5. Рішення вісімнадцятої сесії сьомого скликання Чупахівської 

селищної ради від 18 червня 2019 року «Про встановлення єдиного податку 

для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на 

території Чупахівської селищної ради на 2020 рік  вважати таким, що втрачає 

чинність з 01.01.2021 року . 

6. Рішення набирає чинності  з 01.01.2021 року. 

 

Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

https://chupah-rada.gov.ua/


Додаток 1 

до  рішення про встановлення єдиного податку 

для фізичних осіб-підприємців які застосовують  

спрощену систему оподаткування на  

території Чупахівської селищної ради  

 двадцять девя’тої сесіїсьомого скликання 

від 09.07 2020 року  

 

Фіксовані ставки єдиного податку 

на 2021 рік,  

введені в дію з 1 січня 2021 року 

Адміністративно-територіальна одиниця, 

на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код 

КОАТУУ 

Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткине 

с. Розсохувате 

 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для І групи платників єдиного податку за видами діяльності відповідно 

до Державного Класифікатора видів економічної діяльності 

 ДК 009:2010  

(за уточненим переліком ДФС України) 

 

КВЕД Назва виду діяльності Ставка 

податку 

01 Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із 

ними послуг 
5 

01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 5 

01.02 Вирощування багаторічних культур 5 

01.4 Тваринництво 5 

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 5 

01.5 Змішане сільське господарство 5 

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 8 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 8 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  8 

13 Текстильне виробництво 5 

13.9  *Виробництво інших текстильних виробів  5 

13.92  *Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  7 

13.93  *Виробництво килимів і килимових виробів  5 

14  *Виробництво одягу  5 

14.1  *Виробництво одягу, крім хутряного  5 

14.11  *Виробництво одягу зі шкіри  5 

14.13  *Виробництво іншого верхнього одягу  7 

14.19  *Виробництво іншого одягу й аксесуарів  7 

14.3  *Виробництво трикотажного та в’язаного одягу  5 

14.39  *Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу  5 

15  *Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  5 

15.1  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх 

виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та 

фарбування хутра  

5 

15.11  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування 

хутра  
5 

15.12  *Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних 

виробів зі шкіри та інших матеріалів  
5 

15.20  *Виробництво взуття  5 

16.23  *Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів  
5 

16.24  *Виробництво дерев’яної тари  5 

16.29  *Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів 

з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння  
5 

25.9 Виготовлення інших готових металевих виробів 9 



31.0 Виробництво меблів 10 

31.09 Виробництво інших меблів 10 

45.2  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  10 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  10 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям  
5 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  5 

74.2  Діяльність у сфері фотографії  5 

77.2  Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку  5 

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  5 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  5 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
5 

81.2  Діяльність із прибирання  7 

81.21  Загальне прибирання будинків  7 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів  7 

95.2  Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку  5 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  5 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  5 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  5 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
7 

96.0  Надання інших індивідуальних послуг  7 

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів  5 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  (крім 

виробництва перук)  
7 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  5 

* виготовлення за індивідуальним замовленням; 

У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань 

 

 

Для ІІ групи платників єдиного податку за видами діяльності відповідно 

до Державного Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010  

(за уточненим переліком ДФС України) 

 

КВЕД Назва виду діяльності Ставка 

податку 

01  Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними 

послуг  
10 

01.1  Вирощування однорічних і дворічних культур  10 

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

насіння олійних культур  
5 

01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і 5 



бульбоплодів  

01.16  Вирощування прядивних культур  5 

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур  5 

01.2  Вирощування багаторічних культур  5 

01.21  Вирощування винограду  5 

01.24  Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  5 

01.25  Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 5 

01.27  Вирощування культур для виробництва напоїв  5 

01.28  Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур  5 

01.29  Вирощування інших багаторічних культур  5 

01.30  Відтворення рослин  5 

01.4  Тваринництво  5 

01.41  Розведення великої рогатої худоби молочних порід  5 

01.42  Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів  5 

01.43  Розведення коней та інших тварин родини конячих  5 

01.45  Розведення овець і кіз  5 

01.46  Розведення свиней  7 

01.47  Розведення свійської птиці  3 

01.49  Розведення інших тварин  3 

01.50  Змішане сільське господарство  5 

01.6  Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна 

діяльність  
5 

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  5 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  5 

01.63  Післяурожайна діяльність  5 

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 20 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20 

03  Рибне господарство  Х 

03.1  Рибальство  Х 

03.12  Прісноводне рибальство  10 

10  Виробництво харчових продуктів  Х 

10.1  Виробництво м’яса та м’ясних продуктів  10 

10.11  Виробництво м’яса  10 

10.12  Виробництво м’яса свійської птиці  10 

10.13  Виробництво м’ясних продуктів  10 

10.3  Перероблення та консервування фруктів і овочів  10 

10.31  Перероблення та консервування картоплі  10 

10.32  Виробництво фруктових і овочевих соків  10 

10.39  Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів  10 

10.4  Виробництво олії та тваринних жирів  10 



10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  10 

10.42  Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  10 

10.5  Виробництво молочних продуктів  10 

10.51  Перероблення молока, виробництво масла та сиру  10 

10.52  Виробництво морозива  10 

10.6  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, 

крохмалів і крохмальних продуктів  
10 

10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості  10 

10.7  Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  10 

10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого 

зберігання  

10 

10.73  Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів  10 

10.8  Виробництво інших харчових продуктів  10 

16  Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, 

крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних 

матеріалів для плетіння  

10 

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

18  Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації  Х 

18.1  Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг  10 

18.11  Друкування газет  5 

18.12  Друкування іншої продукції  5 

23.6  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу  10 

31  Виробництво меблів  15 

33  Ремонт і монтаж машин і устаткування  Х 

33.1  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, 

машин і устаткування  
10 

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  10 

33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування 

промислового призначення  
10 

33.20  Установлення та монтаж машин і устаткування  10 

41  Будівництво будівель  Х 

41.10  Організація будівництва будівель  20 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  10 

42  Будівництво споруд  10 

45  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та 

мотоциклами, їх ремонт  
Х 

45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  15 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  10 

46  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 

мотоциклами  
Х 



46.13  Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічними виробами  
15 

46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами 
10 

46.4  Оптова торгівля товарами господарського призначення  15 

46.6  Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  Х 

46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й 

устаткуванням  
15 

46.65  Оптова торгівля офісними меблями  15 

46.66  Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням  15 

46.69  Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  15 

46.7  Інші види спеціалізованої оптової торгівлі  Х 

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним обладнанням  
15 

46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і 

опалювальним устаткуванням і приладдям до нього  
15 

46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  15 

46.76  Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  15 

46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  15 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  15 

47  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 

мотоциклами  
Х 

47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  Х 

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 
7 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  7 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

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

магазинах  
7 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та 

цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах  
7 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.30 Роздрібна торгівля пальним 15 

47.4  Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням 

у спеціалізованих магазинах  
Х 

47.41  Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і 

програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах  
7 

47.42  Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у 7 



спеціалізованих магазинах  

47.43  Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною 

апаратурою побутового призначення для приймання, записування, 

відтворення звуку й зображення  

7 

47.5  Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в 

спеціалізованих магазинах  
Х 

47.51  Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.52  Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами 

та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах  
7 

47.53  Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям 

для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах  
7 

47.54  Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.59  Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими 

товарами для дому в спеціалізованих магазинах  
7 

47.6  Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами 

для відпочинку в спеціалізованих магазинах  
7 

47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах  7 

47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.63  Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.7  Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах  Х 

47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  7 

47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними 

приналежностями в спеціалізованих магазинах  
7 

47.76  Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, 

домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих 

магазинах  

7 

47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  3 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  Х 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 5 



напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних 

товарів, пально-мастильних, лікеро-горілчаних та тютюнових 

виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж 

пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність 

фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових 

вин) 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 

одягом і взуттям  
5 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  5 

47.9  Роздрібна торгівля поза магазинами  Х 

47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового 

замовлення або через мережу Інтернет  
5 

47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  5 

49  Наземний і трубопровідний транспорт  Х 

49.3  Інший пасажирський наземний транспорт  Х 

49.31  Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення  
10 

49.32  Надання послуг таксі  10 

49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  5 

49.4  Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення 

речей  
Х 

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  10 

49.42  Надання послуг перевезення речей (переїзду)  10 

55  Тимчасове розміщування  Х 

55.10  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  12 

56  Діяльність із забезпечення стравами та напоями  Х 

56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  10 

56.2  Постачання готових страв  10 

56.21  Постачання готових страв для подій  10 

56.29  Постачання інших готових страв  10 

56.30 Обслуговування напоями 15 

62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними 

діяльність  
Х 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних 

систем  
10 

68  Операції з нерухомим майном  Х 

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не 

перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна 

площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, 

будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 

м2) 

10 

68.32 Операція з нерухомим майном за винагороду або на основі 10 



контракту 

69  Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську 

діяльність та арбітражних керуючих) 

Х 

69.10  Діяльність у сфері права * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську 

діяльність та арбітражних керуючих) 

10 

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування * (крім аудиту) 
10 

70.21  Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю  5 

73.1  Рекламна діяльність  5 

73.11  Рекламні агентства  5 

73.12  Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  5 

73.20 Дослідження кон»юктури ринку та виявлення громадської думки 5 

74  Інша професійна, наукова та технічна діяльність  Х 

74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  10 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  2 

74.30  Надання послуг перекладу  7 

74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.  5 

75.0  Ветеринарна діяльність  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Чупахівської селищної ради 

сьомого скликання 

від   09.07.2020 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про оподаткування єдиним податком за фіксованими ставками 

 на території Чупахівської селищної ради 

 

1. Платники податку: 

1.1. Платниками єдиного податку за фіксованими ставками є платники 

першої і другої групи. 

1.2. Платниками єдиного податку першої групи є 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 300 000 

гривень. 

1.3. Платниками єдиного податку другої групи є 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 1500000 гривень. 

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, 

які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 

нерухомого майна, 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. 

1.4. Для цілей цього розділу під побутовими послугами населенню, які 

надаються першою та другою групами платників єдиного податку, 

розуміються такі види послуг: 

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 

2) послуги з ремонту взуття; 

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за 

індивідуальним замовленням; 



8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним 

замовленням; 

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним 

замовленням; 

12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним 

замовленням; 

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за 

індивідуальним замовленням; 

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним 

замовленням; 

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, 

моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; 

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і 

відеоапаратури; 

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових 

приладів; 

23) послуги з ремонту годинників; 

24) послуги з ремонту велосипедів; 

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних 

інструментів; 

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, 

домашнього вжитку та металовиробів; 

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 

29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 

31) послуги з виконання фото-робіт; 

32) послуги з оброблення плівок; 

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних 

виробів; 

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і 

хутрових виробів; 

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 

36) послуги перукарень; 

37) ритуальні послуги; 

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 

39) послуги домашньої прислуги; 



40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за 

індивідуальним замовленням. 

1.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – другої 

групи суб'єкти господарювання, 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»; 

7) діяльність з управління підприємствами; 

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та 

зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 

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. Об’єкт та база оподаткування: 

2.1. Об’єкт та база оподаткування визначено статтею 292 Податкового 

кодексу України. 

 Фіксовані ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб – 

підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду 

господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

- ставка єдиного податку для платників першої групи визначена у 

відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

- ставка єдиного податку для платників другої групи визначена у 

відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 1 січня податкового (звітного) року. 

 

3. Ставки податку: 



3.1.  Фіксовані ставки єдиного податку за видами діяльності визначені у 

Додатку 1 до цього рішення. 

3.2. . Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 

законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно 

з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим 

кодексом України. 

3.3. Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які 

дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України. 

3.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої 

групи кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний 

розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської 

діяльності. 

3.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої 

групи господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 

встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку 

(відповідно 10 % і 20 %). 

4. Порядок обчислення податку: 

4.1. Єдиний податок за фіксованими ставками обчислюється 

множенням ставки податки на розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року – для І групи платників податку, на розмір мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року – для ІІ групи 

платників податку. 

5.Податковий період: 

5.1. Податковим (звітним) періодом для зазначених платників єдиного 

податку є календарний рік. 

5.2. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного 

податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим 

кодексом України, 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. 

5.3. 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. 

5.4. У разі державної реєстрації припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи – підприємця, яка є платником єдиного податку, 

останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому 

відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора 

повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення. 

5.5. 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. 

6. Строк та порядок сплати податку: 

6.1. Платники єдиного податку першої і другої групи сплачують 

єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа 

(включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть 

здійснити сплату  авансовим внеском за весь податковий (звітний) період 

(квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування 

авансових внесків здійснюється контролюючими органами на підставі заяви 

платника податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку. 

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси. 

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку 

першої і другої групи 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 першої і другої групи, 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. 

6.4. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку 

підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим 

кодексом України. 

6.5. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, 

сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання 

податкової декларації за податковий (звітний) квартал. 

6.6. 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. 



7. Строк та порядок подання звітності: 

7.1. Платники єдиного податку першої та другої групи подають до 

контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у 

строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.  

Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем 

податкової адреси.  

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 граничним для даної групи платників 

податку, або у разі самостійного прийняття рішення про перехід на сплату 

податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої 

або третьої груп. 

 

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК 

 

 

 


