
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

10 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

І липня 2019 року № 10-7/VII

■г: встановлення ставок єдиного
■сдатку для платників першої та
ку тої групи на 2020 рік

Б ?д згідно з КОАТУУ 7124985201
Б п згідно з КОАТУУ 7124982501

мочись статтями 10, 12, 291 Податкового кодексу України та пунктом 24 
-т:тини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Э країні”, Руськополянська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01 січня 2020 року ставки єдиного податку для 

суб’єктів підприємницької діяльності за один календарний місяць на 
території Руськополянської сільської ради в таких розмірах:

1.1. Для платників першої групи - фізичних осіб-підприємців, які не 
зпжористовують 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 300000 грн. - в розмірі 10 
відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня 
2020 року.

1.2. Для платників другої групи - фізичних осіб-підприємців, які 
здійснюють господарську діяльність з надання послуг, в 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 не використовують працю найманих осіб або 
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не 
перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 1 500 000 грн - в розмірі 20 
відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня 2020 року.



1.3.Розподілити ставки єдиного податку для платників першої та другої 
тупи по виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

ЗП

Вид господарської діяльності (1.
Перелік наведено згідно вимогам 

пп.291.4 ст.291 Податкового кодексу 
України. 2.Побутові послуги - згідно 
пп.291.7. ст.297 Податкового кодексу 
України. 3.Роздрібний продаж товарів 
на ринках; виробництво та/або продаж 

товарів; діяльність у сфері ресторанного 
господарства - відповідно КВЕД 2010 

(зі змінами))

Ставки єдиного податку до 
розміру встановленого
законодавством України
станом на 01.01. 2019 року у 
відсотках (фіксовані ставки)

прожиткового 
мінімуму для 
працездатних 

осіб для І 
групи 

платників

мінімальної 
заробітної 

плати для II 
групи 

платників

Роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках

1

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
харчовими продуктами, напоями та 
тютюновими виробами * (крім продажу 
підакцизних товарів, пально- 
мастильних, лікерогорільчаних 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)

10%

2
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
текстильними виробами, одягом і 
взуттям

10% -

о3 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 
іншими товарами

10% -

Побутові послуги населенню
1 виготовлення взуття за індивідуальним 

замовленням;
10% 20%

2 послуги з ремонту взуття; 10% 20%

3 виготовлення швейних виробів за 
індивідуальним замовленням;

10% 20%

4 виготовлення виробів із шкіри за 
індивідуальним замовленням;

10% 20%

5 виготовлення -виробів з хутра за 
індивідуальним замовленням;

10% 20%



1 виготовлення спіднього одягу за 
індивідуальним замовленням;

10% 20%

1 — виготовлення текстильних виробів та 
текстильної галантереї за
індивідуальним замовленням;

10% 20%

1 виготовлення головних уборів за 
індивідуальним замовленням;

10% 20%

1 додаткові послуги до виготовлення 
виробів за індивідуальним замовленням;

10% 20%

послуги з ремонту одягу та побутових 
текстильних виробів;

10% 20%

виготовлення та в'язання трикотажних 
виробів за індивідуальним замовленням;

10% 20%

1 • послуги з ремонту трикотажних 
виробів;

10% 20%

13 виготовлення килимів та килимових 
виробів за індивідуальним замовленням;

10% 20%

1 14 послуги з ремонту та реставрації 
килимів та килимових виробів;

10% 20%

1 > виготовлення шкіряних галантерейних 
та дорожніх виробів за індивідуальним 
замовленням;

10% 20%

16 послуги з ремонту шкіряних
галантерейних та дорожніх виробів;

10% 20%

117 виготовлення меблів за індивідуальним 
замовленням;

10% 20%

118 послуги з ремонту, реставрації та 
поновлення меблів;

10% 20%

19 виготовлення теслярських та столярних 
виробів за індивідуальним замовленням;

10% 20%

| 20 технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів, мотоциклів, моторолерів і 
мопедів за індивідуальним
замовленням;

10% 20%

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

10% 20%

22 послуги з ремонту електропобутової 
техніки та інших побутових приладів;

10% 20%



послуги з ремонту годинників; 10% 20%

І - _ послуги з ремонту велосипедів; 
____-____ -_____ __

10% 20%

послуги з технічного обслуговування і 
ремонту музичних інструментів;

10% 20%

виготовлення металовиробів за \
індивідуальним замовленням;

10% 20% '

послуги з ремонту інших предметів 
особистого користування, домашнього 
вжитку та металовиробів;

10% 20%

виготовлення ювелірних виробів за 
індивідуальним замовленням;

10% 20%

послуги з ремонту ювелірних виробів; 10% ' 20%
прокат речей особистого користування 
та побутових товарів;

10% 20%

послуги з виконання фоторобіт; 10% 
_____________

20%

послуги з оброблення плівок; 10% 20%

1 ■* послуги з прання, оброблення білизни 
та інших текстильних виробів;

10% 20%

послуги з чищення та фарбування 
текстильних, трикотажних і хутрових 
виробів;

10% 20% І

35 вичинка хутрових шкур за
індивідуальним замовленням;

10% 20%

36 послуги перукарень; 10% 20%

3" ритуальні послуги; 10% 20%

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

10% 20%

39 послуги домашньої прислуги; 10% 20%

40 послуги, пов'язані з очищенням та 
прибиранням приміщень за
індивідуальним замовленням.

10% 20%

Виробництво товарів та надання послуг, крім побутових

1 Вирощування зернових культур (крім 
рису), бобових культур і насіння 
олійних культур

- 20%

Вирощування інших однорічних і 
дворічних культур

- 20%



J Вирощування винограду - 20%

4 Вирощування зерняткових і 
кісточкових фруктів

- 20%

5 Вирощування ягід, горіхів, інших 
плодових дерев і чагарників

- 20%

6 Розведення великої рогатої худоби 
молочних порід

- 20%

- Розведення іншої великої рогатої 
худоби та буйволів

- 20%

8 Розведення овець і кіз - 20%

9 Розведення свиней - 20%

10 Розведення свійської птиці - 20%

11 Розведення інших тварин - 20%

12 Допоміжна діяльність у рослиництві - 20%

13 Допоміжна діяльність у твариництві - 20%

14 Післяурожайна діяльність - 20%

15 Мисливство, відловлювання тварин і 
надання пов'язаних із ними послуг

- 20%

16 Лісництво та інша діяльність у лісовому 
господарстві

- 20%

17 Лісозаготівлі - 20%

18 Збирання дикорослих недеревних 
продуктів

- 20%

19 Надання допоміжних послуг у лісовому 
господарстві

- 20%

20 Прісноводне рибальство - 20%

£ Прісноводне рибництво (аквакультура) - 20%

Виробництво м'яса - 20%

pJF 4 Виробництво м'яса свійської птиці - 20%

** fl Виробництво м'ясних продуктів - 20%

Перероблення та консервування риби, 
ракоподібних і молюсків

- 20%

2? Перероблення та консервування 
картоплі

- 20%

■vy Виробництво фруктових і овочевих 
соків

- 20%

2 ■ Інші види перероблення та 
консервування фруктів і овочів

- 20%



Виробництво олії та тваринних жирів - 20%

Перероблення молока, виробництво 
масла та сиру

- 20%

1 ’' Виробництво морозива - 20%

1
Виробництво продуктів 
борошномельно-круп'яної 
промисловості

- 20%

1 Виробництво крохмалів і крохмальних 
продуктів

- 20%

Виробництво хліба та хлібобулочних 
виробів; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок 
нетривалого зберігання

- 20%

Виробництво сухарів і сухого печива; 
виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок 
тривалого зберігання

20%

136 Виробництво макаронних виробів і 
подібних борошняних виробів

- 20%

1 37 Виробництво какао, шоколаду та 
цукрових кондитерських виробів

- 20%

38 Виробництво готової їжі та страв 20%
1 39 Виробництво дитячого харчування та 

дієтичних харчових продуктів
- 20%

І 40 Виробництво інших харчових 
продуктів, не віднесених до інших 
угруповань

- 20%

1 41 Виробництво готових кормів для 
тварин, що утримуються на фермах

- 20%

Виробництво готових кормів для 
домашніх тварин

- 20%

Г43 Виробництво безалкогольних напоїв; 
виробництво мінеральних вод та інших 
вод, розлитих у пляшки

- 20%

44 Ткацьке виробництво - 20%

45 Оздоблення текстильних виробів - 20%

46 Виробництво готових текстильних 
виробів, крім одягу

- 20%

47 Виробництво килимів і килимових 
виробів

- 20%

48 Виробництво нетканих текстильних 
матеріалів і виробів із них, крім одягу

- 20%

49 Виробництво інших текстильних - 20%



виробів, H. В. i. y.
Виробництво одягу зі шкіри - 20%

Виробництво іншого верхнього одягу - 20%

Виробництво спіднього одягу - 20%

1 53 Виробництво іншого одягу й аксесуарів - 20%

і Виготовлення виробів із хутра - 20%
- Виробництво панчішно-шкарпеткових 

виробів
- 20%

k_
Виробництво іншого трикотажного та 
в'язаного одягу

- 20%

I 57 Дублення шкур і оздоблення шкіри; 
вичинка та фарбування хутра

- 20%

Г-8 Виробництво дорожніх виробів, сумок, 
лимарно-сідельних виробів зі шкіри та 
інших матеріалів

- 20%

159 Виробництво взуття - 20%
I 60 Лісопильне та стругальне виробництво - 20%

1 61 Виробництво фанери, дерев'яних плит і 
панелей, шпону

- 20%

I 62 Виробництво інших дерев'яних 
будівельних конструкцій і столярних 
виробів

- 20%

| 63 Виробництво дерев'яної тари - 20%

64 Тиражування звуко-, відеозаписів і 
програмного забезпечення

- 20%

65 Виробництво мила та мийних засобів, 
засобів для чищення та поліруванння

- 20%

66 Виробництво парфумних і косметичних 
засобів

- 20%

67 Виробництво керамічних плиток і плит - 20%

68 Виробництво цегли, черепиці та інших 
будівельних виробів із випаленої глини

- 20%

69 Виробництво господарських і 
декоративних керамічних виробів

- 20%

70 Виробництво інших керамічних виробів - 20%

71 Виробництво вапна та гіпсових сумішей - 20%

72 Виготовлення виробів із бетону для 
будівництва

- 20%

73 Виготовлення виробів із гіпсу для 
будівництва

- 20%
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•4 Виробництво сухих будівельних 
сумішей

- 20%

75 Виробництво інших виробів із бетону 
гіпсу та цементу

- 20%

і 76 Різання, оброблення та оздоблення 
декоративного та будівельного каменю

- 20%

77 Виробництво будівельних металевих 
конструкцій і частин конструкцій

- 20%

1 78 Виробництво металевих дверей і вікон - 20%
1 79 Механічне оброблення металевих 

виробів
- 20%

1 80 Виробництво замків і дверних петель - .20%

81 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів 
і пружин

- 20%

82 Виробництво інших готових металевих 
виробів, н. в. і. у.

- 20%

S3 Виробництво меблів для офісів і 
підприємств торгівлі

- 20%

[ 84 Виробництво кухонних меблів - 20%
1 85 Виробництво матраців - 20%
! 86 Виробництво інших меблів - 20%

1 87 Виробництво мітел і щіток - 20%

; 88 Каналізація, відведення й очищення 
стічних вод

- 20%

1 89 Організація будівництва будівель - 20%

90 Будівництво житлових і нежитлових 
будівель

- 20%

1 91 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. - 20%

92 Підготовчі роботи на будівельному 
майданчику

- 20%

93 Електромонтажні роботи - 20%

94 Монтаж водопровідних мереж, систем 
опалення та кондиціонування

- 20%

95 Інші будівельно-монтажні роботи - 20%

96 Штукатурні роботи - 20%

97 Установлення столярних виробів - 20%

98 Покриття підлоги й облицювання стін - 20%

99 Малярні роботи та скління - 20%
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100 Інші роботи із завершення будівництва - 20%

101 Покрівельні роботи - 20%

102 Інші спеціалізовані будівельні роботи, 
н. в. і. у.

- 20%

ЮЗ Технічне обслуговування та ремонт 
автотранспортних засобів

- 20%

104
Роздрібна торгівля деталями та 
приладдям для автотранспортних 
засобів

- 20%

105
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах

- 20%

106 Інші види роздрібної торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах

- 20%

107

Роздрібна торгівля комп'ютерами, 
периферійним устаткуванням і 
програмним забезпеченням у 
спеціалізованих магазинах

20%

108 Роздрібна торгівля одягом у 
спеціалізованих магазинах

- 20%

109

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, 
насінням, добривами, домашніми 
тваринами та кормами для них у 
спеціалізованих магазинах

20%

НО
Роздрібна торгівля годинниками та 
ювелірними виробами в спеціалізованих 
магазинах

— 20%

111 Роздрібна торгівля уживаними товарами 
в магазинах

- 20%

112 Пасажирський наземний транспорт 
міського та приміського сполучення

- 20%

113 Надання послуг таксі - 20%

114 Інший пасажирський наземний 
транспорт, н. в. і. у.

- 20%

115 Вантажний автомобільний транспорт - 20%

116 Складське господарство - 20%

117 Транспортне обробленйя вантажів - 20%

119 Інша допоміжна діяльність у сфері - 20%
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:ту

і ІДіт_~ь.?:ість готелів і подібних засобів
J г -■ -асового розміщування

- 20%

1 зета діяльність у сфері інформаційних 
І технологій і комп'ютерних систем

- 20%

Надання в оренду й експлуатацію
К заданого чи орендованого нерухомого 

мзйна

- 20%

рекламні агентства - 20%

Ь» 2 деталізована діяльність із дизайну - 20%

Надання послуг перекладу - 20%

Загальне прибирання будинків - 20%

Надання ландшафтних послуг - 20%

Ремонт годинників і ювелірних виробів - 20%

Ремонт інших побутових виробів і 
предметів особистого вжитку

- 20%

|_г Прання та хімічне чищення текстильних 
і хутряних виробів

- 20%

L , Організування поховань і надання 
суміжних послуг

- 20%

Діяльність із забезпечення фізичного 
комфорту

- 20%

Надання інших індивідуальних послуг, 
н. в. і. у.

- 20%

Діяльність у сфері ресторанного господарства
Діяльність ресторанів, надання послуг 
мобільного харчування

- 20%

*ч Постачання готових страв для подій - 20%

5 Постачання інших готових страв - 20%

4 Обслуговування напоями
(безалкогольними)

20%

2. Оприлюднити рішення разом з додатками в засобах масової 
інформації (газеті «Сільські обрії» та на офіційному сайті Руськополянської 
сільської ради).
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з
ъ бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 
гицій та міжнародного співробітництва і з питань земельних відносин, 
їдокористування, план я території, будівництва, архітектури, 
устрою та охорони
4. Рішення набир^є^і

Сільський голо

ОСТІ

n

КОЛИШНЬО середовища.
01 Ю,Т\2020 року.

О. Г. Гриценко


