
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят дев'ята позачергова сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30  січня  2015 року                                                                      № 670 

 

Про встановлення фіксованих ставок  

єдиного податку для суб'єктів госпо- 

дарської діяльності-фізичних осіб у  

смт Власівка 

 

Заслухавши інформацію селищного голови О.О.Паська та начальника 

земельно-комунального відділу селищної ради Л.М.Жарікової стосовно змін в 

податковому законодавстві,керуючись Податковим Кодексом України, Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року 

№ 71-19, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції постійнодіючих комісій селищної ради, 

Власівська селищна  рада     

ВИРІШИЛА:     

1. Встановити на території селища Власівка з 01.01.2015 р. фіксовані 

ставки єдиного податку: 

- для першої групи платників єдиного податку: 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 300000 гривень, з розрахунку на календарний 

місяць: 

8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

1 січня податкового року. 

Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою 

групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 

2) послуги з ремонту взуття; 

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 



 

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за 

індивідуальним замовленням; 

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним 

замовленням; 

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 

11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним 

замовленням; 

12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним 

замовленням; 

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за 

індивідуальним замовленням; 

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним 

замовленням; 

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, 

моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; 

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових 

приладів; 

23) послуги з ремонту годинників; 

24) послуги з ремонту велосипедів; 

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, 

домашнього вжитку та металовиробів; 

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 

29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 

31) послуги з виконання фоторобіт; 

32) послуги з оброблення плівок; 

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових 

виробів; 

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 

36) послуги перукарень; 

37) ритуальні послуги; 

38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством; 

39) послуги домашньої прислуги; 



 

40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за 

індивідуальним замовленням. 

- для другої групи платників єдиного податку: фізичних осіб-підприємців, 

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, які не 

використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 

ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб і обсяг доходу 

яких протягом календарного року не перевищує 1500000 гривень, з розрахунку 

на календарний місяць: 

15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 1 січня податкового 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). 

2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої групи кількох 

видів господарської діяльності або у разі здійснення господарської діяльності 

на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради 

застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для 

таких видів господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 1 січня податкового року. 

3. 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. У разі здійснення платниками єдиного податку другої групи кількох 

видів господарської діяльності або у разі здійснення господарської діяльності 

на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради 

застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для 

таких видів господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня податкового року. 

5. Ставки єдиного податку в смт Власівка для третьої групи платників 

єдиного податку встановлюються в розмірах визначених п.293.3 Податкового 

кодексу України.  

6. Податковий період, порядок нарахування та строки сплати єдиного 

податку, ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 

визначені ст.ст.294, 295, 296 Податкового кодексу України.  

7. Контроль за правильністю нарахування та повнотою сплати єдиного 

податку для суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб в смт Власівка 

покласти на ОДПІ м.Світловодськ. 

8. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації, а саме газеті 

"Світловодськ вечірній" та на сайті Власівської селищної ради. 



 

9. Копію даного рішення направити до Світловодської ОДПІ для 

використання в роботі. 

10. Вважати таким, що втратило чинність рішення селищної ради від 

23.12.2015 року № 129. 

11. Дане рішення вступає в дію з 01.01.2015 року. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з бюджетно-фінансових питань та соціально-економічного 

розвитку (голова комісії депутат Коваленко В.П.). 

 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 

 


