
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ  П'ЯТА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30 червня  2022 року                                                   № 1394 

м. Мала Виска 

 
 

  
Про   затвердження   ставок     єдиного 

податку   для   першої   та другої групи 

фізичних осіб-підприємців  

по Маловисківській міській раді  

Маловисківській міській територіальній  

громаді 

 

   

           Відповідно до п. 293.1 та п. 293.2 ст. 293  Податкового кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Маловисківська  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території Маловисківської міської ради Маловисківської 

територіальної громади фіксовані ставки  єдиного  податку з розрахунку на календарний 

місяць для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, для всіх 

видів господарської діяльності: 

1)  першої групи платників єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового 

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

року; 

2) другої групи платників єдиного податку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної 

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

2. Платниками податку є суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, визначені  пп 1, 2 пункту 291.4 статті 291 

Податкового кодексу України. 

3. Визначити базу оподаткування для платників єдиного податку першої та 

другої груп відповідно до пункту 293.1, 293.2 статті 293 ПКУ відповідно до ст. 292 

Податкового кодексу України. 

4. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено, 

відповідно до ст. 295   Податкового кодексу України. 

5. Податковий звітний період визначено, відповідно до ст. 294 Податкового 

кодексу України. 

6.  Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено  

пунктами 296.2, 296.4,підпунктом 296.5.1 пункту 296    Податкового кодексу України з 

урахуванням особливостей, визначених статтею 297 ПКУ 

7.  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. 

 8. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої групи 

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

ради (на територіях об’єднаних територіальних громад) застосовується максимальний 

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

єдиного податку. 

            9.  Доручити  Регуляторній комісії при виконавчому комітеті Маловисківської 

міської ради здійснити заходи щодо відстеження регуляторного Акту рішення 

Маловисківської міської ради  «Про затвердження ставок єдиного податку для І та ІІ 

групи фізичних осіб-підприємців по Маловисківській міській раді Маловисківській 

міській територіальній громаді». 

           10. Оприлюднити дане рішення  в засобах масової інформації, а саме в газеті 

«Маловисківські Вісті» та на офіційному сайті Маловисківської міської ради. 

          11. Для виконання та правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати 

єдиного податку для   першої   та другої групи фізичних осіб-підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність, для всіх видів господарської діяльності передати дане рішення до 

Маловисківського відділення Новоукраїнської об′єднаної державної податкової інспекції 

Головного управління ДФС у Кіровоградській області. 

12.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року. 

13. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Маловисківської міської 

ради № 2321 від 02.07.2020 року  з 31.12.2022 року. 

14. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Лозуватської сільської ради 

№ 294 від 25.06.2020 року  з 31.12.2022 року. 

            15. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Мануйлівської сільської 

ради № 622 від 19.06.2020 року  з 31.12.2022 року. 

16. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Миролюбівської сільської 

ради від 25.06.2020 року  з 31.12.2022 року. 

            17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради  з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 
   


