
ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Білоцерківського району Київської області 

VIII скликання

РІШЕННЯ

від 14 липня 2021 р. смт. Гребінки № 198-07-VIII

Про встановлення ставок 
єдиного податку фізичних 
осіб-підприємців на території 
Гребінківської селищної територіальної 
громади на 2022 рік

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва, погодження постійних комісій селищної 
ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб- 
підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду 
господарської діяльності з розрахунку на календарний рік (згідно з додатком 
№ 1 до цього рішення).

2. Затвердити Положення про справляння єдиного податку на території 
Гребінківської селищної територіальної громади (Додаток № 2).

3. Рішення опублікувати на офіційному сайті Гребінківської селищної 
ради.

4. Забезпечити направлення в установленому порядку копії даного 
рішення до органу державної податкової служби.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
планування, соціально-економічного

Селищний ГОЛОВ: Роман ЗАСУХА



Додаток № 1
До рішення сесії №198-07- 
VIII

Від 14.07.2021 року

Ставки
єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності на 
території Гребінківської селищної територіальної громади, з розрахунку на 

календарний місяць
КВЕД Види підприємницької діяльності Ставка 

єдиного 
податку у 

відсотках до 
розміру 

прожиткового 
мінімуму для 
працездатних 
осіб платників 

єдиного 
податку' 

установленого 
законом на 1 

січня 
податкового

Ставка 
єдиного 

податку у 
відсотках до 

розміру 
мінімальної 
заробітної 

плати 
установленої 
законом на 1 

січня 
податкового 

(звітного) 
року

1 група 2 група
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур 10 20
01.13 Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та 

бульбоплодів 10 20
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 10 20
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 10 20
01.28 Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур 10 20
01.29 Вирощування інших багаторічних культур 10 20
01.30 Відтворення рослин 10 20
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 10 20
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 10 20
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 10 20
01.45 Розведення овець і кіз 10 20
01.46 Розведення свиней 10 20
01.47 Розведення свійської птиці 10 20
01.49 Розведення інших тварин 10 20
01.50 Змішане сільське господарство 10 20
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 10 20
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 10 20
01.63 Після урожайна діяльність 10 20
01.64 Оброблення насіння для відтворення 10 20
01.70 Мисливство, відновлювання тварин і надання 10 20
02.01 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 10 20
02.02 Лісозаготівлі 10 20



02.03 Збирання дикорослих недеревних продуктів 10 20
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10 20
03.12 Прісноводне рибальство 10 20
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 10 20
10.11 Виробництва м'яса 10 20
10.12 Виробництво м'яса свійської птиці та кролів 10 20
10.13 Виробництво м'ясних продуктів 10 20

10.20
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 10 20

10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків 10 20
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів та овочів 10 20
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 10 20
10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 10 20
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 10 20
10.52 Виробництво морозива 10 20

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної 
промисловості 10 20

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

10 20

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

10 20

10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних 
виробів

10 20

10.81 Виробництво цукру 10 20

10.82 иробницгво какао, шоколаду та цукрових кондитерських 
виробів

10 20

10.83 Виробництво чаю та кави 10 20
10.84 Виробництво прянощів і приправ 10 20

10.85 Виробництво готової їжі та страв 10 20

10.86
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових 
продуктів

10 20

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до 
Інших угруповань

10
20

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на 
фермах

10 20

10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин 10 20

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних 
вод та інших вод, розлитих у пляшки 10 20

13.91 Виробництво трикотажного полотна 10 20
14.11 Виробництво одягу зі шкіри 10 20
14.12 Виробництво робочого одягу 10 20
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 10 20
14.14 Виробництво спіднього одягу 10 20
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 10 20
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 10 20
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 10 20
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 10 20
16.21 Виробництво щитового паркету 10 20
16.22 Виробництво щитового паркету 10 20
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів 10 20
16.24 Виробництво дерев'яної тари 10 20
25.71 Виробництво столових приборів 10 20



25.72 Виробництво замків і дверних петель 10 20
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, не віднесених 

до інших угруповань 10 20
25.62 Механічне оброблення металевих виробів 10 20
31.0 Виробництво меблів 10 20
32.30 Виробництво спортивних товарів 10 20
32.99 Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших 

угруповань 10 20
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 10 20
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування 

промислового призначення 10 20
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 

устаткування 10 20
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 10 20

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 10 20

38.00
Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення 
матеріалів 10 20

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами 10 20
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 10 20
43.31 Штукатурні роботи 10 20

43.32 Установлення столярних виробів 10 20
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 10 20
43.34 Малярні роботи та скління 10 20
43.39 Інші роботи із завершення будівництва 10 20
43.91 Покрівельні роботи 10 20
45.11 Топгівпя автомобілями та легковими ЯВТОТПаНСПОТУГНИМИ 10 20
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 10 20
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10 20
45.30 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 10 20
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне 10 20
46.20 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими 

тваринами 10 20

46.30
Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами 10 20

46.40 Оптова торгівля товарами господарського призначення 10 20
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 10 20
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 10 20
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним обладнанням 10 20
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 10 20
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в нес пе ці авізованих магазинах 10 20

47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих 
магазинах 10 20

47.22 Роздрібна торгівля м’ясом і м'ясними продуктами в 
спеціалізованих магазинах 10 20

47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 
спеціалізованих магазинах 10 20

47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та 
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих 
магазинах 10 20

47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним 
устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих 
магазинах 10 20



47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у 
спеціалізованих магазинах 10 20

47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною 
апаратурою побутового призначення для приймання, запису, 
відтворення звуку й зображення 10 20

47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих 
магазинах 10 20

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними 
матеріалами та санітарно-технічними виробами в 
спеціалізованих магазинах 10 20

47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, 
покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 10 20

47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в 
спеціалізованих магазинах 10 20

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та 
іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 10 20

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 10 20
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 

спеціалізованих магазинах 10 20
47.63 Роздрібна торгівля аудіо та відеозаписами в спеціалізованих 

магазинах 10 20
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих 

магазинах 10 20
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих 

магазинах 10 20
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 10 20
47.72 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в 

спеціалізованих магазинах 10 20
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, 

домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих 
магазинах 10 20

47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в 
спеціалізованих магазинах 10 20

47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 
спеціалізованих магазинах 10 20

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 10 20

47.81
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами 10 20

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 
одягом і взуттям 10 20

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 10 20
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового 

замовлення або через мережу7 Інтернет 10 20
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 10 20
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення 10 20
49.32 Надання послуг таксі 10 20
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до 

інших угруповань 10 20
49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту- 10 20
49.42 Надання послуг Із перевезення речей (переїзду) 10 20
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 10 20
52.24 Транспортне оброблення вантажів 10 20
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність 10 20
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 10 20



56.21 Постачання готових страв для подій 10 20
56.29 Постачання інших готових страв 10 20
56.30 Обслуговування напоями 10 20

58.21 Видання комп’ютерних ігор 10 20
58.29 Видання іншого програмного забезпечення 10 20
61.10 Діяльність у сфері провідового електрозв’язку 10 20
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку 10 20

62.01 Комп’ютерне програмування 10 20
62.02 Консультування з питань Інформатизації 10 20
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп'ютерних систем 10 20
63.00 Надання інформаційних послуг 10 20
65.00 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне 

забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 10 20
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 10 20
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім 

страхування та пенсійного забезпечення 10 20
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 10 20
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 10 20

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 
забезпечення 10 20

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 10 20

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна 10 20

68.31 Агентства нерухомості 10 20
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі 

контракту 10 20
69.10 Діяльність у сфері права 10 20

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 
консультування з питань оподаткування 10 20

70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 10 20
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 10 20
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської 

думки 10 20
74.30 Надання послуг із перекладу 10 20
74.90 Інша професійна та науково-технічна діяльність, не віднесена 

до Інших угруповань 10 20
75.00 Ветеринарна діяльність 10 20
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних 

засобів 10 20
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 10 20
77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 10 20
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 10 20
79.11 Діяльність туристичних агентств 10 20

79.12 Діяльність туристичних операторів 10 20
79.90 Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим 

ДІЯЛЬНІСТЬ 10 20
80.20 Обслуговування систем безпеки 10 20
81.10 Комплексне обслуговування об’єктів 10 20
81.29 Інші види діяльності з прибирання 10 20
81.30 Надання ландшафтних послуг 10 20
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 10 20



82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених 
до інших угруповань 10 20

85.53 Діяльність шкіл з підготовки водіїв транспортних засобів 10 20
86.23 Стоматологічна практика 10 20
93.10 Діяльність у сфері спорту 10 20
93.20 Організування відпочинку та розваг 10 20
95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 10 20
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10 20
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10 20

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, не віднесених до інших 
угруповань 10 20

98.10 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для 
власного споживання 10 20

98.20 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для 
власного споживання 10 20



Додаток №2
До рішення сесії №198-07- 
VIII

Від 14.07.2021 року

Положення
про порядок справляння єдиного податку на території 

Гребінківської селищної територіальної громади

1. Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі п.24 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 
28.12.2014 року № 71-УІІІ.

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;

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - другої 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", сюрвейерами, аварійними комісарами та 
аджастерами, визначеними розділом III Податкового Кодексу;

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;

2.3.2. 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;

2.4.4. 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;

2.4.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, 
що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, 
дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.4.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи 
юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.4.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.4.8. 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).

3. Об'єкт та база оподаткування для платників єдиного податку

3.1 Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку визначається 
у відповідності до вимог Податкового Кодексу Украни.



4. Ставка податку
4.1. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб 
підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду 
господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:
- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму;
- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати.

4.2. 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.

4.8. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 
господарської діяльності на територіях більш як однієї об’єднаних 
територіальних громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного 
податку, встановлений Податковим Кодексом України для відповідної групи 
таких платників єдиного податку.

5. Податковий (звітний) період

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, 
другої груп є календарний рік.

5.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця 
податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем 
останнього місяця податкового (звітного) періоду.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації 
(крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені 
податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, 
перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, 
наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі 
податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання 
спрощеної системи оподаткування.

5.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної 
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - 
підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) 
періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом 
отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення 
державної реєстрації такого припинення.

5.7. 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. 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.

6.4. Сплата єдиного податку платниками першої - другої 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 ЗО 
і більше календарних днів.

6.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 6.1 і 
пункту 6.5 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх 
платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають 
поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим Кодексом 
України.

6.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується 
протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової 
декларації за податковий (звітний) квартал.

6.8. 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.

4. Відповідальність і контроль.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового 
обов'язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу 
України.
Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм 
Податкового кодексц України та інших діючих нормативно-правових актів. 
Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати 
єдиного податку здійснює ГУ ДПС у Київській області.

Селищний голова Роман ЗАСУХА


