
МИХАИЛО-ЛАРИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВГГОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р 1 III Е II II Я 

Від 26 червня 2018 року № 4 

Про затвердження ставки єдиного 

податку для суб'єктів податку 

підприємницької 

Двадцять друга чергова сесія 

сьомого скликання 

діяльності-

фізичних осіб на 2019 рік 

Відповідно до пункту 24 частини І статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України від 

28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу для фізичних осіб -

підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду 

господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць. 

2. Затвердити Положення про розмір ставки єдиного податку для 

суб'єктів підприємницької діяльності згідно з додатком (додаток 1). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економічної 

реформи, приватизації та власності. 

В.М. Курганська 



Додаток № 1 

Затверджено 

рішенням сільської ради 

від 26 червня 2018 року № 4 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

ПРО РОЗМІР СТАВКИ Є Д И Н О Г О ПОДАТКУ ДЛЯ СУБ 'ЄКТІВ 

П ІДПРИЄМНИЦЬКОЇ Д1ЯЛЫ ЮСТІ 

1. Встановити ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу для фізичних осіб -

підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду 

господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

1.1. - для першої групи платників єдиного податку - до 10 (десяти) 

відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

1.2. - для другої групи платників єдиного податку — до 20 (двадцяти) 

відсотків розміру мінімальної заробітної плати. 

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 

встановлюється у розмірі: 

- З відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з 

податковим Кодексом; 

- 5 відсотків доходу у разі включення податку на додану вартість до 

складу єдиного податку. 

2. Згідно з підпунктом 293.2 Податкового кодексу України ставки 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців: 

2.1,- до ФОІ1 1 група єдиного податку відносяться ті, що здійснюють 

виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або 

провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, 

працюють без найманих осіб; річний обсяг доходу у яких не повинен 

перевищувати 300 000 грн.. Ставка складає до 10 відсотків розміру 

мінімальної зарплати - до 137,80 гривень. 

2.2. - до Ф О Н 2 групи єдиного податку відносяться ті, що здійснюють 

господарську діяльність з надання послуг (у т.ч. числі побутових) платникам 

єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, 

діяльність у сфері ресторанного господарства, кількість найманих 

працівників - не більше 10 осіб; річний обсяг- доходу не повинен 

перевищувати 1 500 000 грн. Ставка складає до 20% мінімальної заробітної 

плати у розрахунку на календарний місяць - до 275,60 грн. 

2.3 - до Ф О Н 3 групи єдиного податку відносяться ті фізичні особи-

гіідприсмці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, 

які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, у яких протягом 

календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. 

Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою 

групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 



Друга їрупа-фізичні особи-підприсмиі. які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають і 
ними У трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб 

« 
С т а в к а податку у відсотках ( % ) . під 

мінімальної заробітної пла і и. 
встановленої законом на 1 січня 

зві тною (пода ткового) року 

К'од Види господарської дія. іьност і відповідно 

для першої групи 
платників 

для другої труни 
платників 

01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 20 

01.2 Іїирош\вання багаторічних к\льт\р 20 

01.-1 Тваринництво 17 

01.5 Змішане сільське і осполарс і по 20 

01.6 Допоміжна діяльність \ сільському господарстві га післяурожаі'ша діяльність 17 

01.7 Мисливство. відновлювання тварин і надання пов'язаних і і ними послуг 20 

02.1 ЛіснзиИш во та інша діяльність у лісовому господарстві 20 

02.2 Лісозаготівлі 20 

02.3 Збирання дикорослих педеревппх продуктів 20 

02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 20 

03.1 Рибальство 17 

03.2 Риба.іьство (акішку,іьтура) 17 

09.9 

Падаппя допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і 
розроблення кар'єрі» 

20 

10.1 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 20 

10.2 Перероблення та консервування рпбп. ракоподібних і молюсків .?() 

10.3 Перероблення та консервування фруктів і овочів 20 

Н Ы Виробництво олії іа тваринних жирів 20 

10.5 Виробництво молочних продуктів 12 

10.6 
Виробництво продуктів бороиіпомельно-круп'яної промисловості, крохмалів 

крохмальних продукі іії 10 

10.71 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів: виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 5 

10.72 

10.73 

Виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських 
виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 10 10.72 

10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 5 

10.8 Виробництво інших харчових продуктів 10 

10.9 Виробництво готових кормів д ія домашніх тварин 10 

11.0 Виробництво напоїв 20 

13.3 Оздоблення текстильних виробів 5 

13.9 Виробпншво інших текстильних виробів 8 

N.1 Виробництво ОДЯГУ. Крім хутряного 9 

14.1 1 Виробнийтво робочої О ОДЯІЛ' 8 

14.19 Виробництво іншого одягу п аксесуарів 8 

14.2 Виготовлення виробів із хутра 20 

14.3 Виробництво тртіКОТажнбго та н'чаїюґо одягу 8 

15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри: вичинка та фарбування хутра 20 

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок» лимарно - сідельних виробів ЗІ шкіри т; 
інших матеріалів 10 

15.2 

16.1 

Виробництві) ВЗУТТЯ 10 15.2 

16.1 Лісопильне та стругальне виробництво 20 



16.2 
Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20 

IS. 1 1 Іо лі графічна . пильність і падання пов'язаних з нею посли 10 

18.2 Тиражування зв\ко-. відсозаписів і програмного забезпечення 20 

22.1 Виробництво іумовнх виробів 20 

22.2 Вироби митно пдас і масових виробів 20 
23.1 Виробництво скла га виробів зі скла 20 

23.3 Виробннпгво бу пнельннх матеріалів із ілпнн 20 

23.4 Виробі 11 н 11 во пішої і іроду киії і фарфор) і а керащкп 20 

23.5 
Виробництво цементу, ванна га і шсових сумішей 

20 

23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу га цементу 20 

23.7 Різання. оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 20 

25.1 Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 20 

25.2 Внробннцгво металевих баків, резервуарів і контейнерів 20 

25.3 Виробництво парових козлів, крім котлів центрального опалення 20 

25.6 Оброблення металів іа нанесення покриття на метали: механічне оброблепия 18 

25/) Внробннцгво інших готових металевих виробів 18 

27.5 Виробництво побутових приладів 15 

28.1 Виробництво машин і устаткування загального призначення 18 

28.2 Вироби 11 ціно інших машин і уега'і кування заі адьпого призначений- 20 

зі .о Виробництво меблів 20 

32.1 Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 20 

32.4 Виробництво мор і а іграшок 

32.') Внробппіігво продукції. II в і у 10 

33.1 Ремойї і ісхіпчне обслуговування готових металевих виробів, машин і 1 •) 

33.2 Установлення та .монтаж машин і устагкования 12 

38.11 Збирання безпечних відходів 20 

41.1 Організація будівництва будівель • 20 
41.2 Будівництво житлових і пежиТлових будівель 20 

42.1 Будівництво дорії га залізниць 20 

42.2 Б\дівшшгво комунікацій 20 

42.9 ІЛ'ДІВШІЦТВО ІНШИХ сгірруд 20 

43.1 Знесення га підготовчі роботи на будівельному майданчику 20 

43.2 1'дектромоп гажні. водопровідні га інші будівельно-монтажні роботи 20 

43.3 Роботи із іаверіпспня будівництва 20 
43.9 Інші спеціалі їовапі бу ПвЄЛьіЇ робб'їн 20 

45.2 Технічне обслуговування га ремон т автотранспортних засобів 
20 

45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20 

45.4 Торгівля мотоциклами, деталями га п рил а; тям до них. технічне обслуговування і • 20 

46 Оптова торгівля, крім Торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 20 

46.49 Оптова горіівдя іншими товарами господарського призначення 20 

47.1 Роздрібна торгівля в песпепіалізоваппх магазинах 15 

47.2 Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в 

47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 
10 

47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 18 

47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих 18 

47.24 Роздрібна горі івля хлібобулочними виробами, борошняними га цукровими 8 

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 15 

47.29 Роздрібна горі івдя іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 15 

47.30 Роздрібна горі і в. і я пальним 12 

47.4 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устатковаїніям у 20' 



47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарської о призначення и 

47.51 

47.52 

Роздрібна горі іи.ія текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 16 47.51 

47.52 
Роздрібна.горгівля залізиими виробами, будівельними матеріалами га санітарио-

технічіїнмн виробами в Спеціалізованих магазинах 20 

47.53 

Рорібиа торгівля килимовими виробами, покриттям для стіп іа підлоги в спеціалізованих 
мага пінах 

20 

47.54 Роздрібна горгівля побутовим и електротоварами'в спеціалізованих маї ази пах 20 

47.59 

47.0 

Роздрібна горі івля меблями, осві гліовальпнм приладдям та іпшїімн товарами для дому в 
спеціалізованих магазинах 20 47.59 

47.0 
Роздрібна горі іи.ія товарами культурного призначення та товарами лля відпочинку в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 10 

47.62 

47.63 

Роздрібна горі івля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 10 47.62 

47.63 Роздрібна горі івля avviio - га відеозалпсамп в спеціалізованих магазинах 16 

47.64 

47.65 

Роздрібна торгівля спортивним інвеніарем у спеціалізованих магазинах 16 47.64 

47.65 Роздрібна горі івля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 12 

47.7 Роздрібна торгівля пішими в спеціалізованих магазинах 

47.71 Роздрібна юргівля оляюм \ спеціалізованих магазинах і 5 

47.72 Роздрібна торгівля В З У Т І Я М і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах іб 

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціадізованпх'-магазнпах 20 

47.74 
Роздрібна горі івля медичними її ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 

20 

47.75 
Роздрібна горі івля косметичними товарами іа Туалетними приналежнос тями в 

спеціалізованих маї азииах 16 

47.76 
Роздрібна торгівля кві тами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та 

кормами для них у спеціалізованих магазинах 15 

47.77 Роздрібна торгівля годинниками 20 

47.78 
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 

2.0 

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 1 5 

47.Х Роздрібна торгівля з лотків і па ринках 

47.,'<1 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами 6 1 5 

47.82 Ро ирнчіа торі івля з до і кін і па ріінках текстильними виробами, одягом і В З У Т Т Я М 6 1 5 

47.84 І Роздрібна горі І И . І Я ; ютків їна рп'мкач іншими говапам'й 6 15 

47.9 Роздрібна торі івля поза маї азппамп 

47.91 
Роздрібна торгівля, шо здпїеіпоггься фірмами поштового замовленім або через мерсж> 

111 герме Е 20 

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 8 15 

47.3 Інший Пасажирський наземний транспорт 

49.31 1 Іаеажирськнй наземний ірансиорі міського га приміського сполучення 13 

49.32 1 Іадання І І О С Л У І таксі ІЗ 

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

49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 20 49.4 

до Г.? І 10 

від 1.5 до 8 і 15 

більше 8 і. 20 

52.1 Складське господарство 20 

5 і 2 Допоміжна пялыпеть \ сфері транспорт 20 

55.1 Діядмііеіь готелів і im пбпгіх іаеобів тимчасового розмішування 20 

V 

55.3 1 Іадання місць кемпінгами га е гояі ікамн для житлових автоф\ ргоіїів і причепів 20 



55.4 Дні п,міс 11. інших засобів інмчасовоїо розміщення 20 

56.3 ()бслхі ов\ ваппя напоями 20 

56.10 Дія. п,ніс і і,.рес і орапів. палання послуг: мобільного харчування 20 

56.2 Постачання готових сірав 15 

58.1 Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 10 

58.2 Видання проїрампою забезпечення 15 

59,1 Впробппніво кіно? га відеофільмів. телевізійних програм І 5 

59.2 Видання звукозаписів 20 

62.(1 Комп'ютерне програмування, копсульїування та повязана і ними діяльність 15 

63.1 
Оброблення даних, розміщення інформації па веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 

веб-пор гали 15 

63.9 Надання інпінх інформаційних послуг 15 

66.2 і Допоміжна тіяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 20 

68.211 1 Іадапня в орепл\ й скспдуа пінію власного чи орендованої о перу х о мого майна 20 

69.10 Діяльнісі ь V сфері права 20 

69.20 Діяльність \ сфері бухгалтерської о:обліку : консультування з гиггань оподаткування 20 

70.22 Консультування і питань комерційної діяльності її керування. 20 

71.12 
Діяльність у с(|іері інжнпїригм \. і со.іоі ії га і содезії. надання послуг технічного 

консультування в них сферах 20 

73.1 1 Рекламні агентства 20 

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 20 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 20 

75.00 Ветеринарна діяльніс 11, 20 

77.1 Діяльніс ті, агепств працевлаштування 20 

77.2 1 Ірокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 
8 

12 

77.3 Падання и оренду інших машин, четатковання та товарів 20 

78.2 Діяльність агенсгв тимчасового працсвдапгг\ваппя 10 

78.3 Інша діяльніс 11, із «юс течения грудбішмн ресурсами 20 

79.1 Діяльність і \ рис тич них аіеійств і гурпсіпчнйх операторів 

81.1 Комплексне обедугову вання обе к ті в 20 

81.2 Діяльність і і прибирання 6 12 

81.3 І Іаданпя ландшафтних послу і 20 

82.1 Адмінісграінііна іа допоміжна офіснії діяльність 20 

82.3 Організування конгресів і торі івельних виставок 15 

82.9 1 Іадання допоміжних комерційних послуї. н. в. і. у. 20 

86.2! 'Загадьпапа медична практика 15 

86.23 С томатологічна практика 20 

86.9 інша діяльність У сфері охорони здорбвя 15 

90.0 Діяльніст ь у сфері творчості. Мистецтва га розваг 20 

93.1 Діяльність у сфері спорту 15 

93.2 Організування відпочинку та розваг 20 
95.1 Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку 15 

95.2 Ре.мопі гїобу говнх виробів і предметів особистого вжитку 9 ю 

96 Падання інших індпнід\альїнгх послу і 
96.0 Падання іппніх індивідуальних послуг 

96.01 1 Іранця та хімічне чишеппя текстильних і ху гряїїи.х виробів 20 

96.02 Падання послуг перу карнями та салонами краси 15 

96.03 Організування поховань і надання Суміжних послуг 20 

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 15 

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



Виготовленії» взуття ш індивідуальним замовленням 5 10 
1 Іоелуї Ii і ремонт}' Віу'ГІ'Я 5 10 
Виготовлення швейних виробів за іпливідуальпіім замовленням 10 
Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням 10 20 
Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним Замовленням 10 20 
Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням 

3 6 

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним 
замовленням 

5 10 

Виготовлення головних уборів За індивідуальним замовленням 10 15 
Додаткові нослуї и до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням д 6 

-і Іослупї з ремонту одягу га побутових текст ильних виробів 3 : 6 
-

Виготовлення іа в'язання грілкогажіііїх виробів за індивідуальним замовленням 5 10 
Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням 5 

10 

1 loc.ivгн з ремоїггу га реставрації килимів та килимових виробів 3 

Виготовлення шкіряних і адант'ерейних т а дорожніх виробів за індивідуальним 
іа,мовленням 

5 
10 

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів j) 6 

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням 10 2.0 
Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів 8 15 

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням 5 10 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів 
за інднвідуальнпм замовленням 

10 15 

І Іослути t ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-та відеоаиаратурн 10 20 
1 Іослути з ремон ту електропобу тової техніки та інших побутових приладів 10 20 
1 Іо'слх гн з ремой ту годинників 4 6 
Послуги з ремонту велосипедів • J 6 
Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів 3 6 

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням 10 20 

1 Іосл> ги і ремои і \ інших предметів особи сі бі о коріте тупання, домашнього вжитку 
та .металовиробів 

15 

Виготовлення нівелірних виробів за індивідуальним замовленням 10 20 
Послутп і ремоптл ювелірних виробів 5 10 
1 Ірокаї речей особистого користування та побутових товарів 5 20 

Послуг и з виконання фоторобіт 5 10 
1 Іослути з оброблення плівок 5 Ю 
1 Іослути з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 10 20 

1 Іослути з чищення та фарбувайкя текстильних, трикотажних і хутрових виробів 10 20 
Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням 5 10 
І Ікс. їх ти перукарень 7 15 

Ритуальні п'ослугн 10 20 
ІІослм н. пов'язані з сільським та лісовим господарством 10 20 

1 Іослупї домашньої прислуги 6 12 

І ІОсЛугп . пов 'язані і очищенням та прибиранням приміщень за індпв ідуа . тьппм 
замовлсі і н ям 6 12 

1 Іослу і 11 і охорони 15 

1 Іослупї з водопостачання 12 
Ьапі. сауни 20 

Музичне обслуговування 15 

Відеозйомка 19 

Репетиторство 1 1 

Виготовлення похоронних вінків і штучних квітів ІЗ 

Виготовлення та реалізація виробів народних промислів 9 

Виготовлення та реалізація вінків 12 

Курсрські послу гн 12 

Консульганійпі послуги 15 

Інформаційні послуги 14 


