
 

 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
                                                        ПРОЕКТ 

 
 

Про єдиний податок 

 

 

Відповідно до статей 26, 69 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10, статтею 12, 291, 

293 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), враховуючи 

експертний висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально – економічного розвитку та підприємництва, міська рада     

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: 

          для фізичних осіб - підприємців першої групи (додаток 1); 

          для фізичних осіб - підприємців другої групи (додаток 2).     

2. Зобов’язати відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 

комітету міської ради (Цюра І.О.) оприлюднити це рішення в засобах масової 

інформації.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету Шикеринця І.С. та на голову 

постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально – економічного розвитку та підприємництва Йощенко В.М. 
 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до проекту рішення 

Пирятинської міської  

ради сьомого скликання 

від               року 

 

 

Розмір ставок єдиного податку    
 

Перша группа - фізичні особи-підприємці, 

які не використовують працю найманих осіб   
 

Код 

КВЕД 

2010 

Види господарської діяльності відповідно 

до КВЕД - 2010 

Ставка 

податку у 

відсотках (%),  

від мінімальної 

заробітної 

плати, 

встановленої 

законом на 

1 січня 

звітного 

(податкового) 

року 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими  

продуктами 
6 

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними  

виробами, одягом і взуттям 
6 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими  

товарами 
6 

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 10  

81.30 Надання ландшафтних послуг 10 

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 10 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10 

13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 4  

13.96 Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у. 10  

13.99 Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у. 10 

14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 4 

14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 4  

14.11 Виробництво одягу зі шкіри 10  

14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 10 

14.14 Виробництво спіднього одягу 8 



14.19 Виробництво іншого одягу й  аксесуарів 10 

14.20 Виготовлення виробів із хутра 10 

15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-

сідельних виробів зі шкіри та ін. матеріалів 
8 

15.20 Виробництво взуття 8 

 16.23 Виробництво  інших  дерев’яних  будівельних  

конструкцій  і  столярних  виробів 
10 

16.29 Виробництво інших виробів з деревини: виробів з 

корка, соломки та рослинних матеріалів для  плетіння 
10 

 25.12 Виробництво  металевих  дверей  і  вікон 10 

25.72 Виробництво  замків  і  дверних  петель 10 

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, 

н.в.і.у. 
10 

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів 
10 

31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі  10 

31.02 Виробництво кухонних меблів 10 

31.09 Виробництво інших меблів 10 

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів 
10 

45.40 Торгівля  мотоциклами,  деталями , приладдям  до  

них,  техобслуговування  і  ремонт   
10 

52.21 Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту 10 

95.23 Ремонт взуття  4 

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового 

призначення для приймання, записування, 

відтворювання звуку й зображення 

10 

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового 

обладнання 
10 

95.25 Ремонт годинників  4 

95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку 
8  

13.30 Оздоблення текстильних виробів 8 

95.12 Ремонт обладнання зв'язку 8 

95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку 
8 

77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 6 

77.22 Прокат відеозаписів і дисків 6 



77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку 
6 

81.21 Загальне прибирання будинків 10 

81.22 Інша діяльність із прибирання  будинків і 

промислових об’єктів 
10 

81.29 Інші види діяльності з прибирання 10 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 6 

96.01 Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів  5 

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 8 

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10 

97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для 

домашньої прислуги 
8 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до проекту рішення 

сесії 

Пирятинської міської  

ради сьомого скликання 

від                      року 

 

Розмір ставок єдиного податку  

Друга група-фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих 

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

одночасно не перевищує 10 осіб   

Код 

КВЕД 

2010 

Види господарської діяльності відповідно 

до КВЕД - 2010 

Ставка 

податку у 

відсотках 

(%),  від 

мінімальн

ої 

заробітної 

плати, 

встановле

ної 

законом 

на 1 січня 

звітного 

(податков

ого) року 

01.11 
Вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур  
20 

01.13 
Вирощування овочів і баштаних культур, 

корнеплодів і бульбоплодів 
20 

01.19 
Вирощування інших однорічних і дворічних 

культур  
20 

01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  20 

01.25 Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів 20 

01.29 Вирощування інших багаторічних культур  20 

01.30 Відтворення  рослн 20 

01.41 
Розведення великої рогатої худоби молочних 

порід  
10 

01.42 
Розведення іншої великої рогатої худоби та 

буйволів  
10  

01.46 Розведення свиней  10 



01.47 Розведення свійської птиці  10 

01.49 Розведення інших тварин  10 

01.50  Змішане сільське господарство  20  

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  20 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  20 

01.63 Післяурожайна діяльність 20 

01.70  
Мисливство, відловлювання тварин і надання 

пов'язаних із ними послуг  
20 

02.10  
Лісівництво та інша діяльність у лісовому 

господарстві  
20  

02.40  
Надання допоміжних послуг у лісовому 

господарстві  
20 

03.12  Прісноводне рибальство  15 

10.13  Виробництво м'ясних продуктів  20  

10.39  
Інші види перероблення та консервування фруктів 

і овочів  
19  

10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  20  

10.51 
Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  

сиру 
16 

10.61  
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної 

промисловості  
16 

10.71  

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; 

виробництво борошняних кондитерських виробів, 

тортів і тістечок нетривалого зберігання  

16 

10.73  
Виробництво макаронних виробів і подібних 

борошняних виробів  
16  

10.89  Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у. 20  

10.92  
Виробництво готових кормів для домашніх 

тварин  
16 

13.92  
Виробництво готових текстильних виробів, крім 

одягу  
16 

13.94  Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток  16 

14.11  Виробництво одягу зі шкіри  20  

14.12 Виробництво  робочого  одягу 18 

14.13  Виробництво іншого верхнього одягу  20  

14.19  Виробництво іншого одягу й аксесуарів  20  

14.20  Виготовлення виробів із хутра  20  



15.20  Виробництво взуття  20  

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

16.21  
Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, 

шпону  
20  

16.23  
Виробництво інших дерев'яних будівельних 

конструкцій і столярних виробів  
20  

16.29  

Виробництво інших виробів з деревини; 

виготовлення виробів з корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння  

16 

18.11  Друкування газет  13  

18.12  Друкування іншої продукції  13  

20.14  
Виробництво інших основних органічних хімічних 

речовин  
20  

22.11  
Виробництво гумових шин, покришок і камер; 

відновлення протектора гумових шин і покришок  
20 

22.23  Виробництво будівельних виробів із пластмас  20  

23.11  Виробництво листового скла  15 

23.12  Формування й оброблення листового скла  15 

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  

23.61  Виготовлення виробів із бетону для будівництва  20  

23.69  
Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та 

цементу  
20  

23.70  
Різання, оброблення та оздоблення декоративного 

та будівельного каменю  
20 

25.11  
Виробництво будівельних металевих конструкцій і 

частин конструкцій  
20  

25.12  Виробництво металевих дверей і вікон  20  

25.72  Виробництво замків і дверних петель  13  

25.99  
Виробництво інших готових металевих виробів, н. 

в. і. у.  
20  

31.01  
Виробництво меблів для офісів і підприємств 

торгівлі  
20  

31.02 Виробництво  кухонних  меблів 20 

31.09  Виробництво інших меблів  20  



32.30 Виробництво  спортивних  товарів 20 

32.40  Виробництво ігор та іграшок  20 

32.99  Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.  20  

33.13  
Ремонт і технічне обслуговування електронного й 

оптичного устатковання  
20 

33.14  
Ремонт і технічне обслуговування електричного 

устатковання  
20 

33.17  
Ремонт і технічне обслуговування інших 

транспортних засобів  
20  

33.19  
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і 

устаткування  
20 

35.13  Розподілення електроенергії  20  

35.22  
Розподілення газоподібного палива через місцеві 

(локальні) трубопроводи  
20 

35.30  
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого 

повітря  
20 

36.00  Забір, очищення та постачання води  20 

37.00  Каналізація, відведення й очищення стічних вод  20 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  20 

42.11  Будівництво доріг і автострад  20  

42.99  Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  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  

45.20  
Технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів  
20  

45.32  
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів  
20  

45.40  
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до 

них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів  
20 

46.18 Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  20 



торгівлі  іншими  товарами 

46.21  
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, 

насінням і кормами для тварин  
20  

46.31  Оптова торгівля фруктами й овочами  20  

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

46.38  
Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  

у т. ч.  рибою, ракоподібними і молюсками  
20  

46.49  
Оптова торгівля іншими товарами господарського 

призначення  
20  

46.73 
Оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 
 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  20 

47.11  
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

переважно продуктами харчування 
18 

47.19  
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих 

магазинах  
20 

47.21  
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в 

спеціалізованих магазинах  
18  

47.22  
Роздрібна торгівля м’ясом і м'ясними продуктами 

в спеціалізованих магазинах  
18  

47.23  
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та 

молюсками в спеціалізованих магазинах  
18  

47.24  

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, 

борошняними та цукровими кондитерськими 

виробами в спеціалізованих магазинах  

18  

47.29  
Роздрібна торгівля іншими продуктами 

харчування в спеціалізованих магазинах  
18  

47.41  

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним 

устаткованням і програмним забезпеченням 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  
18 

47.52  

Роздрібна торгівля залізними виробами, 

будівельними матеріалами та санітарно-

технічними виробами в спеціалізованих магазинах  

20 



47.53 

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  

покриттям  для  стін  та  підлоги  в  

спеціалізованих  магазинах 

18 

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  
15  

47.62  
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими 

товарами в спеціалізованих магазинах  
15  

47.64 
Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  

спеціалізованих  магазинах 
18 

47.65  
Роздрібна торгівля іграми та іграшками в 

спеціалізованих магазинах  
18 

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  

47.75  

Роздрібна торгівля косметичними товарами та 

туалетними приналежностями в спеціалізованих 

магазинах  

20 

47.76  

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, 

добривами, домашніми тваринами та кормами для 

них у спеціалізованих магазинах  

18  

47.77  Роздрібна торгівля годинниками   18 

47.78 
Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  

товарами  в  спеціалізованих  магазинах 
18 

47.79  
Роздрібна торгівля уживаними товарами в 

магазинах  
18 

47.81  
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами 
15 

47.82  
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

текстильними виробами, одягом і взуттям  
15 

47.89  
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими 

товарами  
15 



47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  20 

49.31  
Пасажирський наземний транспорт міського та 

приміського сполучення  
15 

49.32  Надання послуг таксі  10 

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

у.  
20  

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  20  

52.29  Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  20 

55.10  
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування  
20  

56.3 Обслуговування  напоями 20 

56.10  
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 

харчування  
20 

56.29  Постачання інших готових страв  10 

58.11  Видання книг  13 

58.13  Видання газет  13  

62.01  Комп'ютерне програмування  20 

62.02  Консультування з питань інформатизації  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 

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

65.11  Страхування життя  20 

65.12  Інші види страхування, крім страхування життя  20 

65.30  Недержавне пенсійне забезпечення  20  

66.21  Оцінювання ризиків та завданої шкоди  20 

66.29  
Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та 

пенсійного забезпечення  
20 

68.20  

Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна (земельних 

ділянок загальна площа яких не перевишує 0,2 га, 

житлові приміщення загальна площа яких не 

перевищує 100 кв. метрів, нежитлові 

приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини 

загальна площа яких не перевищує 300 кв.метрів) 

20  

69.10  Діяльність у сфері права  20 

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; 20 



консультування з питань оподаткування  

70.22  
Консультування з питань комерційної діяльності й 

керування  
20  

71.12  

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах  

20  

73.11  Рекламні агентства  20  

73.20  
Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення 

громадської думки  
20 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  10 

75.00  Ветеринарна діяльність  20 

77.11  
Надання в оренду автомобілів і легкових 

автотранспортних засобів  
20  

77.12  Надання в оренду вантажних автомобілів  20  

77.31  
Надання в оренду сільськогосподарських машин і 

устатковання  
20  

78.30  
Інша діяльність із забезпечення трудовими 

ресурсами  
20  

79.11  Діяльність туристичних агентств  20 

80.10  Діяльність приватних охоронних служб  20  

81.22  
Інша діяльність із прибирання будинків і 

промислових об’єктів  
20  

81.30  Надання ландшафтних послуг  20 

82.19 
Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін. 

спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність 
20 

82.92  Пакування  16 

82.99  
Надання інших допоміжних комерційних послуг, 

н. в. і.у.  
20 

85.53  
Діяльність шкіл підготовлення водіїв 

транспортних засобів  
20  

85.59  Інші види освіти, н. в. і. у.  15  

86.22  Спеціалізована медична практика  20  

86.23  Стоматологічна практика  20  

93.12 Діяльність  спортивних  клубів 12 

93.13 Діяльність  фітнес-центрів 12 

93.19  Інша діяльність у сфері спорту  20 

93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг  20 



95.11  Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання  20 

95.21  

Ремонт електронної апаратури побутового 

призначення для приймання, записування, 

відтворення звуку й зображення  

20 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  17 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  20  

95.25  Ремонт годинників  10  

95.29  
Ремонт інших побутових виробів і предметів 

особистого вжитку  
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, н. в. і. у.  20  

 

 

Секретар міської ради                                                              Т.Г.Чайка 

 
 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту  рішення  Пирятинської міської ради  

„Про єдиний податок“ 

 

Пропозиції та зауваження щодо проекту рішення  приймаються 

розробником від фізичних  осіб,  фізичних осіб - суб’єктів підприємницької 

діяльності та юридичних осіб у письмовій формі за адресою: 37000, м.Пирятин, 

вул. Соборна, 21. Пропозиції приймаються протягом  одного місяця  з  дня  

оприлюднення  проекту  регуляторного  акта. 

 

І. Визначення  проблеми 

 

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

статті 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення 

місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування. 

Необхідність затвердження  Положень про місцеві податки і збори 

обумовлено прийняттям Податкового кодексу України (від 2 грудня 2010 року 

№ 2755-VI). Даним проектом рішення міської ради пропонується затвердити 

ставки  єдиного  податку. Діє  спрощена  система  оподаткування,  обліку  та  

звітності – особливий  механізм  справляння  податків  та  зборів,  що  

встановлює  заміну  сплати  окремих  податків  і  зборів  на  сплату  єдиного  

податку  з  одночасним  веденням  спрощеного  обліку  та  звітності.  

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 150 000 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 трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб;  

          обсяг доходу не перевищує 1 000 000 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) 

(va375202-05 ). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до 

третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, 

встановленим для третьої групи;  

          3) третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які  протягом календарного 
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року відповідають сукупності таких критеріїв:  

          не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 20 осіб;  

          обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;  

          4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання  

будь-якої організаційно-правової форми,  які протягом календарного  року 

відповідають сукупності таких критеріїв:  

          середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;  

          обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.  

          Ставка єдиного податку  встановлюються  у  відсотках  (фіксовані  

ставки)  до  розміру  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  

1  січня  податкового  (звітного)  року  та  у  відсотках  до  доходу  (відсоткові  

ставки). Важливість  проблеми  полягає  в  тому,  що  прийняття ставок єдиного  

податку   згідно додатків до проекту  рішення сприятиме  розвитку  

підприємництва в місті і збільшення надходжень до міського бюджету 

Пирятинської  міської  ради.    

Проблема справляє вплив: 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни так  

Держава так  

Суб’єкти 

господарювання, у тому 

числі суб’єкти малого 

підприємництва 

так  

 

Відсутність регулювання даного  податку може призвести до виникнення 

наступних проблем: 

          втрат бюджету через застосування мінімальних ставок податку, як це 

передбачено ст.12.3.5 розділу І ПКУ у випадку неприйняття даного рішення; 

          невиконання вимог чинного законодавства. 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного 

акту, так як від приймався на 2016 рік і потребує додаткового розгляду та 

встановлення на наступний рік. 

Зарахування цього податку до міського бюджету в повному обсязі 

дозволить максимально поповнити міський бюджет. Проте його роль не 

обмежується тільки наповненням доходної частини міського бюджету, адже 

порядок адміністрування даного податку побудований так, щоб сприяти 

детінізації трудових відносин. 

Стаття 12 розділу І „Загальні положення“ Кодексу надає право міським 

радам в межах своїх повноважень приймати рішення про встановлення 

місцевих податків та зборів, а саме єдиного податку. Врегулювання питання 

щодо встановлення вказаного податку можливо шляхом розробки та 

затвердження рішення міської ради з урахуванням норм статтей 291-300 

розділу ХIV Податкового кодексу України. 



Інші  діючі регуляторні акти, за допомогою яких можна було б вирішити 

проблему – відсутні.  

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради дасть можливість: 

          впорядкувати та вдосконалити торгівлю на ринках міста; 

          розширити базу оподаткування  та отримати в подальшому додатковий 

обсяг надходжень до бюджету міської об’єднаної територів;альної громади;  

          забезпечить  збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм 

соціально-економічного розвитку міста. 

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути 

такі негативні зовнішні фактори, як: 

          неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності; 

          незапланований перехід ринків у торговельні комплекси; 

          зменшення кількості торговельних місць на ринках. 

Позитивними факторами будуть: 

          додаткові надходження до міського бюджету; 

          додаткові надходження до пенсійного фонду; 

          здійснення планування та прогнозування надходжень від єдиного 

  податку  при  формуванні міського бюджету. 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Затвердження  ставок єдиного податку 

для фізичних осіб-підприємців на  

державному рівні 

 

Альтернатива 2 Встановлення максимальних ставок 

єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва міста 

 

Альтернатива 3 Встановлення мінімальних ставок 

єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва міста 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Затвердження  ставок єдиного 

податку для фізичних осіб-підприємців 

на державному рівні. 



Вирішення проблеми за її допомогою  

неможливе, тому що чинне 

законодавство не регламентує 

механізму встановлення ставок для 

підприємців – платників єдиного 

податку І та ІІ груп, а лише забезпечує 

граничні орієнтири їх дії (для І групи 

платників єдиного податку – у межах 

до 10 % розміру мінімальної 

заробітної плати, для ІІ групи – у 

межах до 20% розміру мінімальної 

заробітної плати) та надає 

повноваження органам місцевого 

самоврядування встановлювати ставки 

єдиного податку в затверджених 

межах.  

 

Альтернатива 2 Встановлення максимальних ставок 

єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва міста, що не 

суперечить чинному законодавству. 

Під час прийняття такого рішення не в 

повній мірі враховуються  умови 

ведення господарської діяльності по 

окремим напрямках, рівень 

конкуренції, стан розвитку певного 

виду діяльності тощо. Такий підхід 

може призвести до зменшення 

чисельності суб’єктів підприємництва, 

звільнення найманих працівників. 

Вказаний спосіб не забезпечує 

досягнення мети розробки проекту. 

Альтернатива за цих умов також є 

неприйнятною.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

встановлення максимальних ставок 

єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва міста 

 

Альтернатива 3 Встановлення мінімальних ставок 

єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва міста. 

Альтернатива відхилена, оскільки 

наслідком такого вирішення проблеми 

буде несправедлива ставка єдиного 

податку для всіх без винятку суб’єктів 



господарювання, відсутність 

стимулювання розвитку сфери 

виробництва, надання побутових 

послуг, торгівлі товарами першої 

необхідності. Це призведе до 

неповного врахування інтересів членів 

територіальної громади через 

зменшення надходжень до бюджету 

міста, згортання міських соціальних 

програм. Вказаний спосіб також не 

забезпечує досягнення мети розробки 

проекту. 

 

 

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття сесією міської 

ради рішення „Про єдиний податок“. Перевага обраного виду обумовлена 

процесами, пов’язаними з підтримкою бізнесу, ефективним використанням 

його можливостей у економіці міста, залученням більшої чисельності фізичних 

осіб-підприємців до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.  

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень місцевих рад 

належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів. 

У зв’язку з означеним вирішення проблеми врегулювання питань розміру 

ставок єдиного податку в місті пропонується шляхом прийняття рішення  

міської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом 

вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма 

учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення. 

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми  

Проектом рішення міської ради регламентовані розміри ставок єдиного 

податку, при цьому детально регламентована база оподаткування та види 

діяльності, за які сплачується єдиний податок. НПА буде сприяти залученню 

СГД до здійснення існуючих видів діяльності. 

Підготовка і опрацювання рішення міської ради, що аналізується, 

здійснюється за принципами: 

1) законності; 

2) гласності (відкритості та загальнодоступності); 

3) колегіальності; 

4) урахування пропозицій;  

5) економічної та юридичної обґрунтованості, тощо. 

 

VІ. 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  



Додаткових затрат на запровадження державного регулювання для 

суб’єктів малого підприємництва немає.  

 

VІІ. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту 

набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни 

у разі зміни чинного законодавства. 

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість: 

отримати стабільні надходження до міського бюджету; 

збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень 

органів місцевого самоврядування. 

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути 

такі негативні зовнішні фактори, як: 

несплата СГД єдиного податку; 

зменшення кількості СГД, що обрали спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності та перехід їх частини „в тінь“. 

Позитивними факторами будуть: 

додаткові надходження до міського бюджету; 

додаткові надходження до державних цільових фондів; 

здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного 

податку при формуванні міського бюджету. 

Показники результативності вказаного рішення передбачається визначати 

за критерієм – статистичні показники, які пов’язані з дією акта. 

Додаткового фінансування введення в дію запропонованого НПА не 

потребує. 

Аналіз вигод та витрат проекту рішення 

 

Показники 2013 2014 2015 2016 (план) 

Надходження до 

міського бюджету 

єдиного податку, 

тис.грн. 

2667,4 2795,0 3534,3 3874,0 

% до 

попереднього 

року 

- 104,8 % 126,5 % 109,6 

 

Сфера впливу 

регуляторного 

акта 

Очікувані 
вигоди витрати 

Територіальна 

громада 

Збільшення кількості нових 

робочих місць, що 

створюють суб’єкти 

господарювання за рахунок 

Додаткові витрати відсутні 



відкриття нових об’єктів 

бізнесу; 

покращення фінансування 

на реалізацію заходів 

міських програм та 

утримання бюджетних 

установ міста 

Суб'єкти 

господарювання 

Диференційований підхід до 

розміру ставок єдиного 

податку в залежності від 

виду діяльності; 

преференції при офіційному 

оформленні підприємцями 

10 найманих працівників; 

прозорість дій органів 

місцевого самоврядування 

при ухваленні відповідного 

проекту рішення  

Сплата офіційно 

встановленої фіксованої 

ставки єдиного податку у 

відсотках до розміру 

мінімальної заробітної 

плати, установленої 

законодавством України на 

01 січня податкового 

(звітного) року 

 

Органи 

місцевого 

самоврядування 

Легалізація окремих видів  

підприємницької діяльності, 

створення нових робочих 

місць;  

наповнення доходної 

частини бюджету міста, що 

може бути витрачена, у 

тому числі, на фінансування 

заходів міських програм та 

утримання бюджетних 

установ; 

зменшення обсягів тіньової 

економіки 

Процедура підготовки та 

розробки регуляторного 

акта 

 

 

ІX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

  Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде 

проведено на етапі його підготовки. 

Повторне відстеження  - через рік після набрання ним чинності. 

Періодичне – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення 

заходів з повторного відстеження результативності акта. 

Буде застосовуватися статистичний та соціологічний метод відстеження 

результативності. 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради                                                                            І.О.Цюра                                                 


