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Україна 

Місцеве самоврядування 

 

Слобожанська селищна рада 

Дніпровського району Дніпропетровської області 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

Про встановлення ставок  

єдиного податку на території  

Слобожанської селищної територіальної  

громади  

 

Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 291-300 

Податкового кодексу України, керуючись пунктом  24 частини 1 статті 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та рекомендації постійної 

депутатскої комісії  з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території Слобожанської селищної територіальної громади (смт 

Слобожанське, с.Степове, с.Балівка, с.Олександрівка, с.Партизанське, с.Василівка)  ставки 

єдиного податку згідно додатків 1,2: 

1.1. Платники та об’єкти оподаткування єдиного податку визначаються відповідно до 

підпунктів 1 та 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового   кодексу України; 

1.2.База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої груп 

визначається відповідно до пункту 293.1 статті 293 Податкового кодексу України; 

1.3. Ставка єдиного податку для фізичних осіб – підприємців розраховується виходячи 

з розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, встановленого законом на 

01 січня податкового (звітнього) року: 

- для І групи платників – до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб; 

- для ІІ групи платників – до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 

1.4. Податковий період визначається відповідно до підпункту 268.7.3 пункту 268.7 

статті 268 Податкового   кодексу України; 

1.5. Порядок обчислення  єдиного податку визначається відповідно до пунктів 295.2, 

295.5 та 295.8 статті 295 Податкового   кодексу України; 

1.6. Строк та порядок сплати податку визначаються пунктами 295.1, 295.4, 295.7 статті 

295 Податкового   кодексу України; 

1.7. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються 

пунктами 296.2, 296.4, підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 Податкового   кодексу 

України; 



 

 

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати єдиного податку на 

території Слобожанської селищної ради згідно з додатком. 

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Слобожанської селищної ради в 

засобах масової інформації або в інший можливий спосіб. 

4. Після набрання чинності цим рішенням вважати додатки 1 та 2 до рішення селищної 

ради від 18 червня 2020 року № 2672-47/VІІ такими, що втратили чинність. 

5. Рішення набирає чинності  з  01.01.2022 року. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.  

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                                      І. КАМІНСЬКИЙ 

 

 

Згідно: 

Секретар селищної ради               Л.ЛАГОДА 

 

смт Слобожанське 

2021 року 

 ____/VІІ 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  

до проєкту рішення 

селищної ради  

від _______ 2021 року 

№ ___________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Слобожанської 

селищної  територіальної громади 

1. Загальні положення 

1.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм 

справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату 

єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, з 

одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

1.2. Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену 

систему оподаткування та зареєструватися платником єдиного податку в порядку і на умовах, 

визначених Податковим кодексом України та цим Положенням. 

1.3. 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 1,0 млн. 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 у 

трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

- обсяг доходу не перевищує 5,0 млн. гривень. 

1.4. 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, а також працівники, призвані на 

військову службу під час мобілізації, на особливий період. 

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, 

встановлене Податковим кодексом України. 

1.5. Не можуть бути платниками єдиного податку першої-другої груп: 

1.5.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які 

здійснюють: 

– діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження 

лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

– обмін іноземної валюти; 

– 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); 

– 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); 

– видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого 

значення; 



– діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, 

яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», 

сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними Податковим кодексом 

України; 

– діяльність з управління підприємствами; 

– діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім 

діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 

– діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації 

торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; 

– діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 

1.5.2. фізичні особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження 

(група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту; 

1.5.3. 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 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, 

загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів; 

1.5.4. 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; 

1.5.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що 

належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 

25%; 

1.5.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної 

особи, яка не є платником єдиного податку; 

1.5.7. фізичні та юридичні особи-нерезиденти; 

1.5.8. платники податків, 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). 

1.6. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи: 

1.6.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу 

сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить 

дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, 

які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в 

користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра 

(крім хутрової сировини); 

1.6.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних 

товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), 

вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного 

виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а 

також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками 

та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не 

перевищує 25% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта 

господарювання); 

1.6.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має 

податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

1.7. Платники єдиного податку першої-другої груп повинні здійснювати розрахунки за 

відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій 

та/або безготівковій). 

1.8. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами 

платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 

– виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 

– послуги з ремонту взуття; 



– виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 

– виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 

– виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 

– виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 

– виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним 

замовленням; 

– виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 

– додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 

– послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 

– виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 

– послуги з ремонту трикотажних виробів; 

– виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 

– послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 

– виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним 

замовленням; 

– послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 

– виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;  

– послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 

– виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 

– технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за 

індивідуальним замовленням; 

– послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 

– послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 

– послуги з ремонту годинників; 

– послуги з ремонту велосипедів; 

– послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 

– виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 

– послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та 

металовиробів; 

– виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 

– послуги з ремонту ювелірних виробів; 

– прокат речей особистого користування та побутових товарів; 

– послуги з виконання фоторобіт; 

– послуги з оброблення плівок; 

– послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 

– послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; 

– вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 

– послуги перукарень; 

– ритуальні послуги; 

– послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 

– послуги домашньої прислуги; 

– послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним 

замовленням. 

2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку 

2.1. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку відповідає  

вимогам чинного законодавства.  

3. Ставки податку 

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у межах до 

10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на       

01 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у межах до 

20% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата).  



3.2. Установити ставки єдиного податку для платників першої групи в залежності від 

виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць згідно з Додатком 1 до 

цього Положення. 

3.3. Установити ставки єдиного податку для платників другої групи в залежності від 

виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць згідно з Додатком 2 до 

цього Положення. 

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 

продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, 

ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2) цього пункту. 

3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – 

другої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15%: 

– до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1), 2) і 3) пункту 1.3. 

цього Положення; 

– до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників 

єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 

– до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений 

у цьому Положенні; 

– до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права 

застосовувати спрощену систему оподаткування; 

– до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження 

діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1) або 2) пункту 1.3. цього Положення відповідно. 

3.5. 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. 

3.5.1. У разі  здійснення  платниками  єдиного  податку  першої і другої груп 

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або 

ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 

планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного 

податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку. 

3.6. Ставки, встановлені пунктами 3.1.-3.5. цього Положення, застосовуються з 

урахуванням таких особливостей: 

– платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили 

обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, з наступного 

календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, 

визначеної для платників єдиного податку другої групи, або відмовляються від застосування 

спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у 

розмірі 15%. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у 

якому допущено перевищення обсягу доходу; 

– платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) 

періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.3. цього Положення, в 

наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки 

єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються 

від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у 

розмірі 15%. 

4. Податковий (звітний) період 

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та 

четвертої груп є календарний рік. 



4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця 

податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця 

податкового (звітного) періоду. 

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських 

товаровиробників – період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року. 

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що 

ліквідуються, – період з початку року до їх фактичного припинення. 

4.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати 

інших податків і зборів, 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

Встановити, що порядок нарахування та строки сплати податку здійснюється 

відповідно до вимог статті 295 Податкового кодексу України у наступному порядку: 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. Сплата єдиного податку платниками першої – другої груп здійснюється за місцем 

податкової адреси. 

5.4. 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 30 і більше календарних днів. 

5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 і пункту 

5.4. 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. 

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується 

протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за 

податковий (звітний) квартал. 

5.8. 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. 

6. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку 

6.1. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку відповідає 

вимогам чинного законодавства. 

7. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків                          

і зборів платниками єдиного податку 

Встановити, що особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих 

податків і зборів платниками податку здійснюється відповідно до вимог статті 297 

Податкового кодексу України у наступному порядку: 

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та 

подання податкової звітності з таких податків і зборів: 

– податку на прибуток підприємств; 

– податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що 

отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - другої 

групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цим Положенням; 

– податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, 

що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного 

податку, визначену підпунктом 1) пункту 3.4. цього Положення, а також що сплачується 

платниками єдиного податку четвертої групи; 

– податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за 

земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - другої груп 

для провадження господарської діяльності. 

7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у 

пункті 7.1. цього Положення, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах 

та у строки, встановлені Податковим кодексом України. 

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі 

сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону. 

7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України 

функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком 

на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових 

або цивільно-правових відносинах. 

8. Відповідальність платників єдиного податку 

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо 

справляння єдиного податку на території Слобожанської селищної ради здійснюють 

відповідні контролюючі органи. 

8.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при сплаті єдиного 

податку, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової 



декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку 

несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)                                                                          Л. Лагода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до проєкту рішення  

Слобожанської селищної ради 

від ______2021 № ______  

 

Ставки єдиного податку 

для платників першої групи  

(вводяться в дію з 01.01.2021) 

 

Код1 Вид діяльності 1 Ставка податку 

(у відсотках від 

розміру прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб) 

1 2 3 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами (крім 

продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікеро-

горілчаних та тютюнових виробів) 

10% 

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям 

10% 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 10% 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 10% 

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового 

обладнання 

10% 

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10% 

95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10% 

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10% 

95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку 

10% 

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10% 

 Інші види діяльності (крім зазначених у переліку) 10% 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)                                                                          Л. Лагода 

 

 

______________________ 
1 Вид діяльності зазначається згідно з Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010; КВЕД-2010) 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до проєкту рішення 

Слобожанської  селищної ради 

від ______2021 № ________ 

 

Ставки єдиного податку 

для платників другої групи  

(вводяться в дію з 01.01.2021) 

 

Код1 Назва Ставка податку 

(у відсотках  

від розміру 

мінімальної 

заробітної плати)  

1 2 3 

13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 15% 

14.12 Виробництво робочого одягу 15% 

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 15% 

14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 15% 

18.12 Друкування іншої продукції 15% 

18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших 

поліграфічних послуг 

15% 

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих  магазинах 15% 

47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними 

та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих 

магазинах 

15% 

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізо-

ваних магазинах 

15% 

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 15% 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими виробами (крім 

продажу підакцизних товарів, пально-мастильних, лікеро-

горілчаних та тютюнових виробів) 

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% 

47.29 Постачання інших готових страв 15% 

58.13 Видання газет 15% 

77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 15% 

93.11 Функціювання спортивних споруд 15% 

 Інші види діяльності (крім зазначених у переліку) 15% 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)                                                                          Л. Лагода 

 

______________________ 
1 Вид діяльності зазначається згідно з Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010; КВЕД-2010) 

 

 



         

Аналіз регуляторного впливу  

проєкту рішення Слобожанської селищної ради «Про встановлення ставок єдиного 

податку на території Слобожанської селищної територіальної громади» 

 

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003  № 1160-IV, з урахуванням Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004  № 308 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

16.12.2015 №1151).  

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації рішення Слобожанської 

селищної ради «Про встановлення єдиного податку на території Слобожанської селищної 

територіальної громади». 

I. Визначення проблеми 

          Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 12 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) повноваження щодо встановлення місцевих 

податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування. Необхідність затвердження 

рішення "Про встановлення єдиного податку на території Слобожанської селищної 

територіальної громади " обумовлено діючим ПКУ.  

 Даним проєктом пропонується затвердити ставки єдиного податку для платників першої та 

другої груп. Ставки вказаного податку  встановлюються  у  відсотках до  розміру  мінімальної  

заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня  податкового  (звітного)  року. 

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. ПКУ рішення про встановлення місцевих податків та 

зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до                           

15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування 

встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). Даним проєктом 

пропонуються затвердити ставки податку для першої та другої груп платників єдиного 

податку. Діючим регуляторним актом, яким встановлено ставки єдиного податку, є рішення 

Слобожанської селищної ради від 18.06.2020 № 2672-47/VІІ. 

Проблемою є те, що в разі не встановлення єдиного податку, будуть застосовуватися 

мінімальні ставки податку, визначені в ПКУ, при цьому не будуть враховані інтереси громади 

по встановленню таких ставок. Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість 

здійснення контролю за додержанням порядку справляння єдиного податку, забезпечити 

наповнення бюджету громади, що дозволить спрямувати кошти від сплати єдиного податку 

на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури 

громади.  

Відповідно до п. 293.1 ст. 293 ПКУ фіксовані ставки єдиного податку встановлюються  

для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду 

господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:  

для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму; 

для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати. 

Прийняття ставок єдиного податку сприятиме інвестиційній привабливості та розвитку 

підприємництва на території Слобожанської селищної територіальної громади.  

 Єдиний податок є одним з джерел наповнення загального фонду бюджету територіальної 

громади. Надходження даного податку характеризуються позитивною динамікою. У 2019 році 

надходження єдиного податку з фізичних осіб складали 18 599,9 тис. грн  (5,2%) від доходів 

загального фонду бюджету територіальної громади (без урахування офіційних трансфертів), у 

2020 році – 21 145,2 тис. грн  (5,4%). 

 



Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету Слобожанської селищної 

територіальної громади 

 

Назва податку  

Код 

бюджетної 

класифікац

ії 

доходів 

бюджету 

Фактичні надходження  

до бюджету громади, 

 тис. грн 

2019 рік 2020 рік 
відхилення 

(+, -) 

1 2 3 4 5 

Єдиний податок з фізичних осіб            18050400 

 

18 599,9 

 

21 145,2 

 

2 545,3 

 

Всього надходжень до загального 

фонду (без урахування 

неофіційних трансфертів)  

354 516,1 

 

393 878,0 

 

39 361,9 

 

Питома вага єдиного податку у 

власних доходах загального фонду 

бюджету, %  

5,2 

 

 

5,4 

 

 

х  

 

Основними групами (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни так х 

Орган місцевого самоврядування так х 

Суб’єкти господарювання так х 

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва 

 так 

х 

 

Питання, яке  пропонується  вирішити  шляхом прийняття відповідного  регуляторного 

акту, важливе для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб-підприємців І та ІІ 

групи єдиного податку. Прийняття даного регуляторного акту необхідне для прозорого 

та  ефективного встановлення ставок єдиного податку на території громади, заохочення 

платників до ділової доброчесності, прозорості та лояльності при прийнятті ставок єдиного 

податку. 

Відсутність регулювання даного податку може призвести до виникнення таких 

негативних наслідків: втрат бюджету через застосування мінімальних ставок податку, 

передбачених п. 12.3.5. п. 12.3. ст. 12 ПКУ; недотримання вимог податкового законодавства. 

У зв’язку з цим, для встановлення єдиного податку з 01 січня 2022 року необхідно провести 

регуляторну процедуру відповідно до вимог чинного законодавства.    

 

II. Цілі державного регулювання 

 

 Цілями регуляторного акту є: 

 - відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні 

питань, пов’язаних з забезпеченням дотримання вимог податкового законодавства зі 

справляння єдиного податку на території громади; 

 - заохочення платників до ділової доброчесності, прозорості за наявності податкової  

лояльності при прийнятті ставок єдиного податку; 

 - врегулювання правовідносин між Слобожанською селищною радою та суб’єктами 

господарювання. 



 

   III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

            В процесі пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно 

розглянути такі можливості: 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1: 

 

не прийняття регуляторного 

акту  

Єдиний податок буде справлятися на підставі рішення 

селищної ради від 18.06.2020 № 2672-47/VІІ. 

По закінченню 2021 року рішення про встановлення 

єдиного податку буде скасоване як таке, що не пройшло 

регуляторну процедуру і не поширюються на подальші 

періоди.   

 

Альтернатива 2: 

 

прийняття запропонованого 

проєкту акту 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.   

Дозволить збільшити надходження до бюджету 

територіальної громади для виконання цілей Стратегічного 

плану розвитку громади та затверджених Програм розвитку 

громади 

 

 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей   

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування: 

 

 

           Оцінка впливу на сферу інтересів громадян: 

 

Вид альтернативи Вигоди 

 
Витрати 

Альтернатива 1: 

 

не прийняття 

регуляторного акту 

Розглядається можливість покращення 

інвестиційної привабливості території 

через застосування мінімальних ставок 

єдиного податку.  

Відсутні 

Альтернатива 2: 

 

прийняття 

запропонованого 

проєкту акту 

Реалізація права селищної ради, 

наданого п. 28 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Реалізація податкової політики щодо 

справляння на території громади 

єдиного податку 

 

Адміністрування 

регуляторного акту 

Вид альтернативи 

 

Вигоди 

 

Витрати 

 

Альтернатива 1: 

 

не прийняття 

регуляторного акту 

відсутні 

 

Зниження якості та безпеки 

проживання в громаді 

 

 

Альтернатива 2: 

 

прийняття 

запропонованого 

проєкту акту 

Підвищення добробуту сімей 

фізичних осіб – підприємців, у 

зв’язку із  зменшенням 

податкового навантаження на 

мікропідприємництво 

для платників ІІ групи єдиного 

податку розглядається 

впровадження мінімальної ставки 

до розміру мінімальної заробітної 

плати  



                  

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання: 

 

Показник 

 

Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що підпадають 

під дію регулювання, одиниць 

1 

 

16 

 

853 

 

 

648 

 

1518 

 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків 

0,07 

 

1,05 

 

56,19 

 

42,69 

 

100 

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 

          Вибір  оптимального  альтернативного  способу здійснюється з  урахуванням  системи  

бальної  оцінки  ступеня  досягнення  визначених   цілей. Оцінка ступеня досягнення 

визначених цілей визначається за 4-бальною системою, де: 

 4 бали – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми 

більше не буде); 

 3 бали – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усіх 

важливих аспектів проблеми не буде); 

 2 бали – цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно 

зменшиться, але деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними); 

 1 бал – цілі ухвалення регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема залишається). 

 

Вид альтернативи Вигоди 

 

Витрати 

 

Альтернатива 1: 

 

не прийняття 

регуляторного акту 

Відсутні, оскільки розмір ставок і 

пільг не встановлено 

 

 

Сплата податку за мінімальними 

ставками 

 

 

 

Альтернатива 2: 

прийняття 

запропонованого 

проєкту акту 

Перегляд ставок  єдиного податку 

для платників ІІ групи єдиного 

податку; 

зменшенням податкового 

навантаження на 

мікропідприємництво   

 

для платників ІІ групи єдиного 

податку впровадження 

мінімальної ставки до розміру 

мінімальної заробітної плати за 

затвердженими ставками 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності  

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 

балу 

Альтернатива 1: 

 

не прийняття 

регуляторного акту 

1 

 

 

Суперечить вимогам абзацу четвертого 

п.266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу 

України  

Альтернатива 2: 

 

прийняття 

запропонованого 

проєкту акту 

4 

 

 

Повністю відповідає потребам у розв’язанні 

визначеної проблеми та принципам державної 

регуляторної політики.  

Забезпечує досягнення цілей державного 

регулювання 



 

Рейтинг 

результативності 
Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи в 

рейтингу 

Альтернатива 1: 

 

не прийняття 

регуляторного 

акту 

Відсутні  Податок буде 

сплачуватися за 

мінімальними 

ставками  

У разі залишення 

існуючої ситуації 

без змін проблема 

буде не вирішена, 

поставлена ціль не 

буде досягнута. 

Альтернатива 2: 

 

прийняття 

запропонованого 

проєкту акту 

Для органу місцевого 

самоврядування в 

частині приведення 

регуляторного акту до 

норм податкового 

законодавства в частині 

справляння єдиного 

податку, наповнення 

дохідної частини 

бюджету громади. 

Для СГ в частині 

економії часу та витрат 

на сплату податку 

Витрати робочого часу 

спеціалістів, пов’язані 

з підготовкою 

регуляторного акту;  

витрати на 

інформування 

платників податку 

складуть 5,1 тис. грн 

Регуляторний акт 

відповідає 

потребам у 

розв’язанні 

визначеної 

проблеми та 

принци-пам 

державної  регуля-

торної політики. 

Забезпечує 

досягнення 

встановлених 

цілей.  

 

Рейтинг 

Аргументи щодо 

переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого регуляторного 

акту 

 

Альтернатива 1: 

 

не прийняття 

регуляторного 

акту 

Неприйнятна альтернатива з 

огляду на те, що проблему не 

вирішено 

 

 

- 

 

 

Альтернатива 2: 

 

прийняття 

запропонованого 

проєкту акту 

Прийняття даного регуляторного 

акту забезпечить врегулювання 

порушеного питання з 

дотриманням вимог податкового 

законодавства. 

Сприяє досягненню цілей 

регулювання, повністю вирішує 

проблему 

Вплив зовнішніх чинників на дію 

запропонованого регуляторного 

акту не очікується. 

 

V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

 

 Запропонований проєкт розроблено з метою врегулювання питання з дотриманням вимог 

податкового законодавства України та відповідає принципам державної регуляторної 

політики.  

 Для впровадження цього регуляторного акту необхідно забезпечити інформування 

громадськості про встановлені проєктом рішення ставки єдиного податку шляхом 

оприлюднення на офіційному сайті селищної ради, а після затвердження регуляторного акту 

– в засобах масової інформації. 



 Запропонований регуляторний акт містить сукупність правових та організаційних заходів 

цілеспрямованого впливу на діяльність суб’єктів господарювання – фізичних осіб-

підприємців І та ІІ груп єдиного податку, з метою узгодження інтересів учасників під час 

справляння єдиного податку на території Слобожанської селищної територіальної громади.  

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які 

повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

 

 У загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, 

найбільша питома вага припадає на суб’єктів мікропідприємництва, що викликає потребу 

здійснення розрахунку витрат на запровадження регулювання. 

 

ТЕСТ 

     малого підприємництва (М-Тест) 

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу 

регулювання 

 Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для 

здійснення регулювання, проводилося розробником у період з березня по квітень 2021 року. 

 

№ 

з/п 
Вид консультації 

Кількість 

учасників 

консуль-

тацій,  

Осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

1 

Розробником регуляторного акту 

направлено запити до комісій з 

питань планування фінансів, 

бюджету та соціально-

економічного розвитку;  

комісію з питань житлово-

комунального господарства, 

комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери 

послуг; 

 

комісію з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

12 

Аналітично визначено кількість 

суб’єктів, що підпадають під дію 

процедури регулювання;  

 

розглянуто способи обрахування 

бюджетних витрат та витрат 

суб’єктів господарювання, що 

враховуються при підготовці 

проєкту регуляторного акту 

2 

Публічні консультації на засіданні 

Координаційної ради місцевого 

економічного розвитку 

Слобожанської селищної 

територіальної громади  

5 

Розглянуто пропозиції щодо 

обрахування витрат малого 

підприємництва, що були 

враховані при підготовці проєкту 

регуляторного акту 

 

 2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі): 

- кількість суб’єктів мікропідприємництва, на яких поширюється регулювання, – 

1501; 

 - питома вага суб’єктів малого та мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив –  98,9%.  



   

 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання: 

 

№ 

з/п 
Витрати 

січень – грудень  

2020 року 

1 Придбання необхідного обладнання, грн Дія регуляторного 

акта не передбачає 

витрат 

2 Витрати, пов’язані з адміністративними процедурами 

суб’єктів малого підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування, грн; 

8 год. х 6000,00 грн*  160 год. (на місяць) = 300,00 грн  

300,00 грн 

 

3 Кількість суб’єктів малого підприємництва, на які буде 

поширено регулювання, одиниць 

1501 

 

4 Сумарні витрати суб’єктів малого підприємництва, на 

виконання регулювання (вартість регулюванняя), грн 

450300,00 грн 

 

 

* Для розрахунку витрат застосовується мінімальний розмір заробітної плати, 

встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»- 6000,00 грн. 

 

         Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва: 

 

№ 

з/п 

Процедура регулю-

вання суб’єктів 

мало-го 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб’єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процеду

-ру,  

годин 

Вартість часу 

співробітника 

ОМС відповід-

ної категорії 

(зар. плата), 

грн/ годин 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадают

ь на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  

суб’єктів, 

що підпа-

дають під 

дію 

проце-

дури 

регу-

лювання 

Витрати 

на адміні-

стрування 

регу-

лювання 

за рік, 

Грн 

1 Підготовка 

оголошення в засоби 

масової інформації 

про оприлюднення 

проєкту 

регуляторного акта: 

5 100,00грн. 

(посадовий оклад)  
160 год. (на 

місяць)=31,9 грн; 

0,4 год. х 31,9 грн = 

12,8 грн 

 

0,4 

 

31,9 

 

1 

 

- 

 

12,76 

2 Вартість робіт, 

пов’язаних з друку-

ванням проєкту ре-

гуляторного акта та 

прийнятого рішеня 

селищної ради в 

друкованих 

виданнях, грн 

- - 2 - 5100,00 

 Разом за рік - - - - 5112,80 



 

 

 4. Сумарні витрати, що виникають на виконання вимог регулювання 

 

№ 

з/п 
Показник Перший рік регулювання  

1 

 

 

Сумарні витрати суб’єктів малого 

підприємництва на виконання запланованого 

регулювання, грн 

 

450 300 

(дані  М-Тесту) 

 

2 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого 

підприємництва, грн 

 

51 12,76 

(дані з таблиці «Бюджетні 

витрати на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого 

підприємництва») 

3 

 

Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання, грн 

455 412,76 

 

 

 5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо 

запропонованого регулювання 

 Пом’якшувальні заходи не розроблялися.  

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту 

 

 Строк дії регуляторного акту – безстроковий, відповідно до абзацу другого пп. 12.3.3 п.12.3 

ст.12 ПКУ. Даний регуляторний акт розроблено на виконання вимог пункту 4 розділу XIX 

ПКУ, з метою створення умов для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення 

збалансованості бюджету на наступний бюджетний рік.  

 Відповідно до п. 12.3.4. п. 12.3 ст. 12 ПКУ рішення про встановлення місцевих податків та 

зборів офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих 

податків та зборів або змін (плановий період).  

 

        VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту 

 

 Основними показниками результативності регуляторного акту є:  

- часові витрати на ознайомлення з регуляторним актом; 

- кількість суб’єктів господарювання – фізичних осіб – підприємців І та ІІ груп 

єдиного податку на яких поширюватиметься дія акту; 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень 

акту. 

 

 

      IX. Визначення заходів, за допомогою яких  буде здійснюватися  

відстеження результативності дії регуляторного акту 

 

 Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватися у 

листопаді 2022 року шляхом розгляду статистичних даних, а саме: кількості суб’єктів 

господарювання – фізичних осіб-підприємці І та ІІ груп єдиного податку, на яких буде 

поширюватися дія акту; рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з 

основних положень акту; часові витрати на ознайомлення з регуляторним актом. 

 

  

Секретар селищної ради (виконкому)                                                                          Л. Лагода 


