
 

 

 

 

 
 РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

          8 сесія                                  VIІІ скликання 

РІШЕННЯ 

30 червня 2021 року                                                                           № 8-6/VІІІ 

 

Про встановлення  єдиного  

податку для платників першої та  

другої групи  

 

Код згідно з КОАТУУ  7124985200 

Код згідно з КОАТУУ  7124985202 

Код згідно з КОАТУУ  7124983000 

 

Керуючись статтями 7, 10, пунктом 12.3 статті 12, 291 Податкового кодексу 

України та пунктом 24 частини першої статті 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 

№1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в 

електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати 

місцевих податків та/або зборів», Руськополянська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 01 січня 2022 року єдиний податок 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 

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 встановленого законом 

на 1 січня податкового (звітного) року -  в розмірі 10 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 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 

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 - 

в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 податкового (звітного) року. 

1.3.Розподілити  єдиний податок для платників першої та другої групи по виду 

господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.                                                                                              

2. Затвердити Положення про єдиний податок, згідно з додатком 1. 

2.1 Ставки єдиного податку платників першої групи згідно з додатком в формі 

Ехсеl 7 до Порядку затвердженого постановою КМУ від 28.12.2020 №1330; 

2.2. Ставки єдиного податку платників другої групи згідно з додатком в формі 

Ехсеl 8 до Порядку затвердженого постановою КМУ від 28.12.2020№1330; 

3. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення, згідно  чинного 

законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

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

міжнародного співробітництва та постійну комісію з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища. 

 

Сільський голова       Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           Додаток 1 

                                                                                    до рішення  

Руськополянської сільської ради 

                                                                                       від  30.06.2021 № 8-6/ VІІІ 

 

                                 

 

Положення про єдиний податок 

 

1. Платники податку 

 

Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені пунктами 1) та 2) 

пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України. 

Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп суб’єкти 

господарювання визначені пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України. 

 

2. Об’єкт оподаткування 

 

Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ними від 

провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, 

визначені статтею 292 Податкового кодексу України. 

 

3. База оподаткування 

 

База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп платників 

єдиного податку визначається відповідно до статті 292 Податкового кодексу України. 

 

4. Ставки єдиного податку 

 

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються відповідно до 

видів господарської діяльності у відсотках (фіксовані ставки) до розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року (далі у цьому Додатку – прожитковий мінімум), другої 

групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Додатку 

- мінімальна заробітна плата). Визначені пунктом 293.1 статті 293 Податкового 

кодексу України. 

Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 

(звітного) року. 

Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

 



 

 

 

5. Порядок обчислення податку 

Порядок обчислення податку визначено пунктами 295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 

Податкового кодексу України. 

 

6. Податковий період 

 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої 

груп є календарний рік, визначений пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу 

України. 

 

7. Порядок нарахування та сплати податку 

 

Порядок нарахування та сплати податку регулюються пунктами 295.1, 295.2, 295.4-

295.8 статті 295 Податкового кодексу України.  

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

 

Платники єдиного податку першої – другої груп ведуть облік у порядку, 

визначеному пунктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296  
Податкового кодексу України. 
 

 

Сільський голова       Олег ГРИЦЕНКО 

 


