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__________ СЕСІЯ ДМИТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Проєкт 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від                               2021 року                                                                         № ____ 

с. Дмитрівка 

 
Про встановлення ставок 
єдиного податку на території 
Дмитрівської сільської ради з 
2022 року 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 7, 8, 10, 12, 
14, 291, 293, 295, 296 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дмитрівська 
сільська рада  

 

вирішила: 
 

1. Встановити на території Дмитрівської сільської ради ставки єдиного 
податку:  

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 

січня податкового (звітного) року; 
2) для другої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового 
(звітного) року; 

3) ставка єдиного податку для платників третьої – четвертої групи встанов-

люється податковим законодавством. 
2. Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені підпунктами 1) 
та 2) пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України. 

3. Об’єкт оподаткування визначається  відповідно: 
1) для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту 1) 

пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України; 
2) для платників єдиного податку другої групи відповідно до підпункту 2) 

пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України; 
4. База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої 

груп визначається відповідно до  пункту 293.1 статті 293 Податкового кодексу 
України. 

5. Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 
295.2, 295.5 та 295.8 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням 
особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України. 

6. Податковий період встановлюється відповідно до статті 294 Податкового 
кодексу України. 

7. Строк та  порядок сплати податку  визначаються відповідно до пунктів 
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295.1, 295.4 та 295.7 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням 
особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України.  

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 
визначено пунктами 296.2, 296.4 підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 
Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 
297 Податкового кодексу України. 

9. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до 
норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.  

10. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 
11. Визнати такими, що втратили чинність з 01 січня 2022 року рішення: 

Дмитрівської сільської ради від 14 липня 2020 року №923 «Про встановлення 
ставок єдиного податку з 2021 року», Цибулівської сільської ради від 25 червня 
2019 року №661 «Про встановлення єдиного податку на території Цибулівської 
сільської ради на 2020 рік», Іванковецької сільської ради від 12 червня 2019 року 
№975 «Про встановлення єдиного податку на території Іванковецької сільської 
ради на 2020 рік», Іванковецької сільської ради  від 23 червня 2020 року №1436 
«Про внесення змін до рішення сільської ради від 12 червня 2019 року №975 
«Про встановлення єдиного податку на території Іванковецької сільської ради на 
2020 рік», Макариської сільської ради від 12 травня 2017 року № 89 «Про 
встановлення ставок єдиного податку на території Макариської сільської ради на 
2018 рік». 

12.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб сайті Дмитрівської 
сільської ради. 

13.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл громади. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова                                          Наталія СТИРКУЛЬ 
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