
                                                  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 630 

ХXVIII сесія             VІІІ скликання

  

від 07.06.2018 року 

 

Про встановлення єдиного податку  

по Олевській міській об’єднаній територіальній  

громаді на 2019 рік 

 

Відповідно до ст.ст. 10, 12, 265, 266, 267, 268, 269-289, 291-297 

Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та 

доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року №483 

«Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки», з метою наповнення та виконання бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 

11.09.2003р. № 1160-IV, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про єдиний податок в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді, додається. 

2. Встановити на 2019 рік ставки єдиного податку по Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді. 

3. Встановити, що дане рішення вступає в дію з 01.01.2019 року. 

4. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити 

на офіційному сайті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу Олевської міської ради Горпиніч К.О. та постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 

 

 



Додаток 

до рішення XXVIII  сесії Олевської 

міської ради VIII скликання  

Олевської міської ради 

                                                                                 від 07.06.2018 року  № 630 

Положення про єдиний податок в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

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, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України, на 

сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим 

кодексом України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

Відповідно до пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, 

міською радою встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для першої та 

другої групи платників єдиного податку. 

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності, а також справляння єдиного  податку  встановлюються Податковим 

кодексом України. 

2. Платники податку 

2.1.Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного 

податку: 

- перша група: 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 300 000 гривень; 

- друга група: 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 1 500 000  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; 

- 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 5000000 гривень. 

- четверта група: сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

1. Об’єкт оподаткування 

Об’єктом оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового 

(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 

матеріальній або нематеріальній формі, визначеній відповідно до податкового 

законодавства. 

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку ІІІ групи є доходи

 платників єдиного податку, отримані ними від провадження 

підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком. 

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є 

площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 

насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер,ставків, 

водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського 

товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах 

оренди. 

2. База оподаткування 

Доходом платника єдиного податку першої - третьої груп є: 

- для фізичної особи-підприємця – дохід, отриманий протягом податкового 

(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 

матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 

292 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не включаються 

отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, 

дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, 

отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на 

праві власності фізичній особі та використовується в її господарській 

діяльності; 

- для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, 

філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового 

(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 

матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 

292 Податкового кодексу України. 

Базою оподаткування податком для  платників єдиного податку четвертої 

групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова

 оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, 

сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта 

індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року 

відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України. 



Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої 

групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) 

є нормативна грошова оцінка ріллі з урахуванням коефіцієнта індексації, 

визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року 

відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України. 

5. Ставка податку 

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 

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

третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки). 

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Олевською міською 

радою для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, 

залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року; 

для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної 

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

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи відсоткова 

ставка єдиного податку встановлюється у розмірі: 

- 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Кодексом; 

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

єдиного податку. 

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 5 відсотків доходу. 

5.4. 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. 

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 єдиного податку, 

встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку. 

  Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з 

одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду 

залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить у відсотках 

бази оподаткування, визначеній пунктом 293.9 статті 293 Податкового кодексу 

України. 

 

3. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок 

шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного 

місяця і можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском  за  весь  



податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного 

звітного року. 

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. 

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок 

протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової 

декларації за податковий (звітний) квартал. 

Сплата єдиного податку платниками першої-третьої групп здійснюється за 

місцем податкової адреси. 

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. 

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 до 

контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи 

оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності 

або 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. 

 Платники єдиного податку четвертої групи: 

- самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 

лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за 

місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної 

ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у 

порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України; 

- сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у розмірах, 

встановлених пунктом 295.9 статті 295 Податкового кодексу України. 

7. Податковий період 

7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, 

другої та четвертої груп є календарний рік. 

7.2.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи 

є календарний квартал. 

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. 

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів 

господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня 

державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи 

оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, 

перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в 

якому відбулася державна реєстрація. 

8.  Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

8.1.Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого 

органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений 

для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг 

отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 6.1 цього 

положення. 

8.2. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної 

фіскальної служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, 

встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. 

8.3.Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем 

податкової адреси. 

8.4. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують 

обсяги доходів, встановлених пунктом 2.1 цього положення, відображаються 

платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням 

особливостей, визначених пунктом 296.5 статті 296 Податкового Кодексу. 

Форми податкових декларацій платника єдиного податку, затверджуються 

в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу. 

Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків 

і зборів платниками єдиного податку визначається статтею 297 Податкового 

Кодексу України. 

9.Відповідальність платника єдиного податку 

9.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до положень 

Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та 

повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання 

податкових декларацій. 

10. Інші положення 

10.1. Інші положення, які не включені в дане Положення про єдиний податок в 

Олевській міській об'єднаній територіальній громаді для фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб-суб’єктів господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми регулюються відповідно до Податкового кодексу 

України із змінами та доповненнями. 

 

Секретар                                                                                                В.О. Шейко  

 


