
 
 

  
                                                                                                                                                                                                                                                            

    
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СОРОК  ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е  Н  Н Я 
 

від  27 січня  2015 року                                                                   №  3949 
            
Про встановлення розмірів ставок  
єдиного податку 
 
 Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України,                           
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Податковим кодексом України зі змінами та доповненнями,                          
враховуючи пропозиції Кіровоградської об’єднаної державної податкової 
інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у 
Кіровоградській області від 06 січня 2015 року № 20/9/11-23-17-0,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Встановити розміри ставок єдиного податку для юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності з 01 січня 2015 року згідно з додатком.  

2. Визнати таким, що втратив чинність розділ 1, додатку 1 до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27.01.2011 №117. 
 3. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане 
рішення у віснику Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” та на 
офіційній сторінці Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет у 
десятиденний термін після його прийняття. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань регуляторної політики, 
підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Васильченка С.С. 

 

Секретар міської ради                                                              І. Марковський 

 

Малиновська 36 13 35 



 
Додаток  
до рішення Кіровоградської  
міської ради 
27 січня  2015 року  
№ 3949 

 
  ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

 
1. Платники єдиного податку   

 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 300000 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 умов, що 
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 1500000 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), 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. 
 3) третя група - фізичні особи-підприємці, які не використовують 
працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 
відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-
якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 
доходу не перевищує 20000000 гривень; 
 4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у 
трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   
не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у 
зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до 
досягнення нею передбаченого законодавством віку.  
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      При розрахунку середньооблікової кількості працівників 
застосовується визначення Податкового кодексу України зі змінами та 
доповненнями. 

2. Не  можуть  бути  платниками  єдиного  податку  суб’єкти 
господарювання, які визначені пунктом 291.5 та  291.51 статті 291 
Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.  
 3. Ставки єдиного податку. 
 3.1. Ставки  єдиного  податку для платників першої-другої груп  
встановлюються  у  відсотках (фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  
заробітної  плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) 
року  (далі -  мінімальна  заробітна плата),  та третьої групи - у відсотках до 
доходу (відсоткові ставки).  
      3.2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються  для  
фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  
залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний 
місяць:  
 1) для першої групи платників єдиного податку - 8 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати для платників податку, які здійснюють 
діяльність  з ремонту побутових виробів  та предметів особистого  вжитку;  
10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для  інших видів  
діяльності; 
         2) для другої групи платників єдиного податку – 12  відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати встановлюється для платників податку, які 
здійснюють діяльність з надання соціальної допомоги; 
 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановлюються 
для платників податку, які здійснюють господарську діяльність за  
наступними видами діяльності: 
 роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими 
виробами; 
 роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами; 
 ремонт побутових виробів  та предметів особистого  вжитку; 
            санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів,    
боротьба з забрудненням та  подібні види діяльності; 
           20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для  інших видів  
діяльності. 
    3.3. Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного 
податку для третьої-четвертої  груп встановлюються у розмірах, визначених 
пунктами  293.3, 293.9  статті 293 Податкового кодексу України зі змінами та 
доповненнями.  
  3.4. 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.  
   3.5 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої 
груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,  
селищної  або  міської  ради  застосовується  максимальний  розмір  ставки  
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єдиного  податку,  встановлений  статтею 293 Податкового кодексу України 
зі змінами та доповненнями для відповідної групи таких платників єдиного 
податку.  

4. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 
першої, другої та четвертої груп є календарний рік, для платників єдиного 
податку третьої групи є календарний квартал,  що визначено статтею 294 
Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями. 

5.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку 
визначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та 
доповненнями. 

6. Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку 
визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та 
доповненнями. 

7. Особливості нарахування сплати та подання звітності з окремих 
податків і зборів платниками єдиного податку, їх відповідальність 
визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі 
змінами та доповненнями. 
 Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, 
які не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, 
встановлених Податковим  кодексом України. 
 

  
 
 
Начальник 
управління економіки                                                                      О. Осауленко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 


