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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцятої (позачергової) сесії 

 

13.06.2017 р.                                      Летичів                                                  №  3 

 

Про затвердження проекту  

ставок єдиного податку на 2018 рік   

 

 

      Керуючись  ст. 10.12, 293 Податкового кодексу України, Законом України 

«Про встановлення  змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році», п.24 ч.1 ст. 26, ст. 69 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», за рекомендацією постійної комісії селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, з метою 

забезпечення наповнення дохідної частини місцевого бюджету, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Встановити у 2018році на території Летичівської селищної ради ставки 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську 

діяльність (додаток 1-2). 

2. Вважати Додатки №1, №2 невід’ємною частиною цього рішення. 

3. Секретарю ради Поповій О.В. забезпечити оприлюднення даного рішення в 

установленому порядку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.) 

 

 

 

Селищний голова                                             І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  до рішення тридцятої 

(позачергової) сесії Летичівської 

селищної ради №    від  13.06.2017 р. 

 

 

Ставки єдиного податку для  І групи  

платників – фізичних осіб –підприємців по смт Летичів 

Код  Назва  ISIC 

(Rev. 4)  

Ставка 

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  0161  10 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  0162  10 

02.40  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  0240  10 

13.99  Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.  1399*  10 

14.19  Виробництво іншого одягу й аксесуарів  1410*  10 

16.23  Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів  

1622*  10 

22.11  Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення 

протектора гумових шин і покришок  

2211 8 

33.17  Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів  3315*  10 

33.19  Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання  3319  10 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  4520  10 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  478   

47.81  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами  

4781  8 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 

одягом і взуттям  

4782  8 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  4789  8 

71.12  Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 

послуг технічного консультування в цих сферах  

7110 10 

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 

примання запису відтворення звуку й зображення  

 8 

95.22  Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання  9522  8 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  9523  8 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  9524  8 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  9529*  8 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  9529*  8 

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів  9601  10 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  9602  10 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  9603  10 

96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  9609*  10 

96.09  Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.  9609*  10 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток 2  до рішення тридцятої 

(позачергової) сесії Летичівської 

селищної ради №  від  13.06.2017 р. 

 

 

Ставки єдиного податку ІІ групи платників – фізичних осіб –підприємців 

по смт Летичів  

Код Назва Ставка 

A  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ 

ГОСПОДАРСТВО  

 

01  Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг  10 

01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 

олійних культур  

10 

 

01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів  10 

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур  10 

01.2  Вирощування багаторічних культур  10 

01.41  Розведення великої рогатої худоби молочних порід  10 

01.43  Розведення коней та інших тварин родини конячих  10 

01.45  Розведення овець і кіз  10 

01.46  Розведення свиней  10 

01.47  Розведення свійської птиці  10 

01.49  Розведення інших тварин  10 

01.5  Змішане сільське господарство  10 

01.50  Змішане сільське господарство  10 

01.6  Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна 

діяльність  

10 

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  10 

01.63  Післяурожайна діяльність  10 

01.64  Оброблення насіння для відтворення  10 

02  Лісове господарство та лісозаготівлі  10 

02.1  Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві  10 

02.10  Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві  10 

02.2  Лісозаготівлі  10 

02.20  Лісозаготівлі  10 

02.3  Збирання дикорослих недеревних продуктів  10 

02.30  Збирання дикорослих недеревних продуктів  10 

02.4  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  10 

02.40  Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  10 

03.1  Рибальство  10 

03.12  Прісноводне рибальство  10 

10.11  Виробництво м'яса  10 

10.12  Виробництво м'яса свійської птиці  10 

10.13  Виробництво м'ясних продуктів  10 

10.39  Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів  10 

10.4  Виробництво олії та тваринних жирів  10 

10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  10 



10.5  Виробництво молочних продуктів   

10.51  Перероблення молока, виробництво масла та сиру  10 

10.52  Виробництво морозива  10 

10.6  Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, 

крохмалів і крохмальних продуктів  

 

10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості  8 

10.62  Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів  10 

10.7  Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  10 

10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання  

10 

10.72  Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання  

10 

10.73  Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів  10 

10.8  Виробництво інших харчових продуктів  10 

10.81  Виробництво цукру  10 

10.85  Виробництво готової їжі та страв  10 

10.86  Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів  10 

10.89  Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших 

угруповань  

10 

10.9  Виробництво готових кормів для тварин  10 

10.91  Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах  10 

10.92  Виробництво готових кормів для домашніх тварин  10 

11  Виробництво напоїв  10 

11.0  Виробництво напоїв  10 

13  Текстильне виробництво  10 

13.1  Підготування та прядіння текстильних волокон  10 

13.10  Підготування та прядіння текстильних волокон  10 

14  Виробництво одягу  10 

14.1  Виробництво одягу, крім хутряного  10 

14.11  Виробництво одягу зі шкіри  10 

14.12  Виробництво робочого одягу  10 

14.13  Виробництво іншого верхнього одягу  10 

14.14  Виробництво спіднього одягу  10 

14.19  Виробництво іншого одягу й аксесуарів  10 

 

14.2  Виготовлення виробів із хутра  10 

14.20  Виготовлення виробів із хутра  10 

15  Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  10 

15.11  Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра  10 

16  Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім 

меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння  

8 

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  8 

16.2  Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних 

матеріалів для плетіння  

10 

16.21  Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону  10 



16.22  Виробництво щитового паркету  10 

16.23  Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних 

виробів  

10 

16.24  Виробництво дерев'яної тари  10 

16.29  Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, 

соломки та рослинних матеріалів для плетіння  

10 

   

18.11  Друкування газет  8 

18.12  Друкування іншої продукції  8 

18.13  Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг  10 

18.14  Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг  10 

18.2  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення  10 

18.20  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення  10 

22.22  Виробництво тари з пластмас  10 

22.23  Виробництво будівельних виробів із пластмас  10 

22.29  Виробництво інших виробів із пластмас  10 

23.31  Виробництво керамічних плиток і плит  10 

23.32  Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої 

глини  

10 

23.4  Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки  10 

23.41  Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів  10 

23.42  Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів  10 

23.43  Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури  10 

23.44  Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення  10 

 

23.49  Виробництво інших керамічних виробів  10 

25.1  Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів  10 

25.11  Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій  10 

25.12  Виробництво металевих дверей і вікон  10 

25.2  Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів  10 

25.5  Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова 

металургія  

10 

25.50  Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова 

металургія  

10 

25.6  Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне 

оброблення металевих виробів  

10 

25.61  Оброблення металів та нанесення покриття на метали  10 

25.62  Механічне оброблення металевих виробів  10 

25.93  Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин  10 

26.30  Виробництво обладнання зв'язку  10 

31  Виробництво меблів  10 

31.0  Виробництво меблів  10 

31.01  Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі  10 

31.02  Виробництво кухонних меблів  10 

31.03  Виробництво матраців  10 

31.09  Виробництво інших меблів  10 



32  Виробництво іншої продукції   

32.1  Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів  10 

32.12  Виробництво ювелірних і подібних виробів  10 

32.13  Виробництво біжутерії та подібних виробів  10 

32.9  Виробництво продукції, н. в. і. у.  10 

32.91  Виробництво мітел і щіток  10 

32.99  Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.  10 

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  10 

33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового 

призначення  

10 

33.13  Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 

устатковання  

10 

33.14  Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання  8 

33.17  Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів  10 

33.19  Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання  10 

37.00  Каналізація, відведення й очищення стічних вод  10 

38.1  Збирання відходів  10 

38.11  Збирання безпечних відходів  10 

39.00  Інша діяльність щодо поводження з відходами  10 

41.10  Організація будівництва будівель  10 

41.2  Будівництво житлових і нежитлових будівель  10 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  10 

42.11  Будівництво доріг і автострад  10 

42.99  Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  10 

43.29  Інші будівельно-монтажні роботи  10 

43.99  Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  10 

45.11  Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  10 

45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  10 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  10 

45.31  Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  10 

46  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 

мотоциклами  

10 

46.1  Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту  10 

46.2  Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими 

тваринами  

10 

46.21  Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами 

для тварин  

10 

46.22  Оптова торгівля квітами та рослинами  10 

46.23  Оптова торгівля живими тваринами  10 

46.24  Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою  10 

46.3  Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами  

10 

46.31  Оптова торгівля фруктами й овочами  10 

46.32  Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами  10 

46.33  Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та 

жирами  

10 



46.34  Оптова торгівля напоями  10 

46.35  Оптова торгівля тютюновими виробами  10 

46.36  Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами  10 

46.37  Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами  10 

46.38  Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, 

ракоподібними та молюсками  

10 

46.39  Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами  

10 

46.4  Оптова торгівля товарами господарського призначення  10 

46.41  Оптова торгівля текстильними товарами  10 

46.42  Оптова торгівля одягом і взуттям  10 

46.43  Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною 

апаратурою побутового призначення для приймання, записування, 

відтворювання звуку й зображення  

10 

46.44  Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення  10 

46.45  Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами  10 

46.46  Оптова торгівля фармацевтичними товарами  10 

46.47  Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям  10 

46.48  Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами  10 

46.49  Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  10 

46.5  Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням  10 

46.51  Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і 

програмним забезпеченням  

10 

46.52  Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, 

деталями до нього  

10 

46.6  Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням  10 

46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням  10 

46.62  Оптова торгівля верстатами  10 

46.63  Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості 

та будівництва  

10 

46.64  Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного 

та трикотажного виробництва  

10 

46.65  Оптова торгівля офісними меблями  10 

46.66  Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням  10 

46.69  Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням  10 

46.7  Інші види спеціалізованої оптової торгівлі  10 

46.71  Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними 

продуктами  

10 

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-

технічним обладнанням  

10 

 

 

46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього  

10 

46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  10 

46.76  Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  10 

 

46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  10 



46.9  Неспеціалізована оптова торгівля  10 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  10 

47.11  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами  

10 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  5 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах  5 

47.22  Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих 

магазинах  

10 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 

спеціалізованих магазинах  

2 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та 

цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах  

10 

47.25  Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах  10 

47.26  Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах  10 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 

магазинах  

8 

47.54  Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих 

магазинах  

10 

47.59  Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими 

товарами для дому в спеціалізованих магазинах  

10 

47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах  3 

47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 

спеціалізованих магазинах  

3 

47.63  Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах  10 

47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах  5 

47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах  5 

47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  10 

47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих 

магазинах  

10 

47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих 

магазинах  

10 

47.74  Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в 

спеціалізованих магазинах  

10 

47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними 

приналежностями в спеціалізованих магазинах  

10 

47.76  Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми 

тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах  

10 

47.77  Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в 

спеціалізованих магазинах  

10 

47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих 

магазинах  

10 

47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  8 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  4 

47.81  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями 

та тютюновими виробами  

4 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і 

взуттям  

4 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  4 



47.9  Роздрібна торгівля поза магазинами  4 

47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або 

через мережу Інтернет  

5 

47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  4 

49.3  Інший пасажирський наземний транспорт  8 

49.31  Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення  8 

49.32  Надання послуг таксі  5 

49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  8 

49.4  Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей  8 

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  8 

49.42  Надання послуг перевезення речей (переїзду)  8 

52.10  Складське господарство  10 

53.10  Діяльність національної пошти  3 

53.20  Інша поштова та кур'єрська діяльність  4 

55  Тимчасове розміщування  5 

55.1  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  5 

55.10  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  5 

55.2  Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання  

5 

55.20  Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання  

5 

 

55.3  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів  

5 

55.30  Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів  

5 

55.9  Діяльність інших засобів тимчасового розміщування  5 

55.90  Діяльність інших засобів тимчасового розміщування  5 

56  Діяльність із забезпечення стравами та напоями  5 

56.1  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  10 

56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  10 

56.2  Постачання готових страв  5 

56.21  Постачання готових страв для подій  5 

56.29  Постачання інших готових страв  5 

56.3  Обслуговування напоями  5 

56.30  Обслуговування напоями  5 

58  Видавнича діяльність  8 

58.1  Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність  8 

58.11  Видання книг  8 

58.12  Видання довідників і каталогів  8 

58.13  Видання газет  8 

58.14  Видання журналів і періодичних видань  8 

58.19  Інші види видавничої діяльності  8 

58.21  Видання комп'ютерних ігор  10 

58.29  Видання іншого програмного забезпечення  10 

59  Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання 

звукозаписів  

10 



59.1  Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  10 

59.11  Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  10 

59.12  Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  10 

59.13  Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  10 

59.14  Демонстрація кінофільмів  4 

59.2  Видання звукозаписів  10 

59.20  Видання звукозаписів  10 

61.1  Діяльність у сфері проводового електрозв'язку  10 

61.10  Діяльність у сфері проводового електрозв'язку  10 

61.2  Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку  10 

61.20  Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку  10 

61.3  Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку  10 

61.30  Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку  10 

61.9  Інша діяльність у сфері електрозв'язку  10 

61.90  інша діяльність у сфері електрозв'язку  10 

62  Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними 

діяльність  

10 

62.0  Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними 

діяльність  

10 

62.01  Комп'ютерне програмування  10 

62.02  Консультування з питань інформатизації  10 

 

62.03  Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням  10 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних 

систем  

10 

63  Надання інформаційних послуг  10 

63.1  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з 

ними діяльність; веб-портали  

10 

63.11  Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з 

ними діяльність  

10 

63.12  Веб-портали  10 

63.9  Надання інших інформаційних послуг  10 

63.91  Діяльність інформаційних агентств  10 

63.99  Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  10 

K  ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ   

65  Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, 

крім обов'язкового соціального страхування  

10 

65.1  Страхування  10 

65.11  Страхування життя  10 

65.12  Інші види страхування, крім страхування життя  10 

65.2  Перестрахування  10 

65.20  Перестрахування  10 

65.3  Недержавне пенсійне забезпечення  10 

65.30  Недержавне пенсійне забезпечення  10 

66  Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування  10 

66.1  Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та 10 



пенсійного забезпечення  

66.19  Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування 

та пенсійного забезпечення  

10 

66.2  Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення  10 

66.21  Оцінювання ризиків та завданої шкоди  10 

66.22  Діяльність страхових агентів і брокерів  10 

66.29  Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 

забезпечення  

10 

68  Операції з нерухомим майном  10 

68.1  Купівля та продаж власного нерухомого майна  10 

68.10  Купівля та продаж власного нерухомого майна  10 

68.2  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна  

10 

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна  

10 

68.3  Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту  10 

M  ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ   

69  Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку  10 

69.1  Діяльність у сфері права  10 

69.10  Діяльність у сфері права  10 

69.2  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування  

10 

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування  

10 

70.2  Консультування з питань керування  10 

70.21  Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю  10 

70.22  Консультування з питань комерційної діяльності й керування  10 

 

71.11  Діяльність у сфері архітектури  5 

71.12  Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах  

5 

73.12  Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  10 

74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  8 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  8 

74.30  Надання послуг перекладу  8 

74.9  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших 

угруповань  

8 

74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.  8 

75.00  Ветеринарна діяльність  8 

77.11  Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  8 

77.12  Надання в оренду вантажних автомобілів  8 

77.2  Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку  8 

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  8 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  8 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  8 

77.3  Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів  8 



77.31  Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання  8 

77.32  Надання в оренду будівельних машин і устатковання  8 

77.33  Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі 

комп'ютери  

8 

77.39  Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.  8 

 

 

78  Діяльність із працевлаштування  8 

78.1  Діяльність агентств працевлаштування  8 

78.10  Діяльність агентств працевлаштування  8 

78.2  Діяльність агентств тимчасового працевлаштування  8 

78.20  Діяльність агентств тимчасового працевлаштування  8 

78.3  Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  8 

78.30  Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  8 

80.10  Діяльність приватних охоронних служб  8 

80.20  Обслуговування систем безпеки  8 

 

80.30  Проведення розслідувань  8 

81.10  Комплексне обслуговування об'єктів  8 

81.30  Надання ландшафтних послуг  8 

82.11  Надання комбінованих офісних адміністративних послуг  5 

82.19  Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована 

допоміжна офісна діяльність  

5 

82.20  Діяльність телефонних центрів  10 

82.91  Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій  10 

82.92  Пакування  5 

82.99  Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.  5 

86.10  Діяльність лікарняних закладів  10 

86.21  Загальна медична практика  10 

86.22  Спеціалізована медична практика  10 

86.23  Стоматологічна практика  10 

86.90  Інша діяльність у сфері охорони здоров'я  10 

87.30  Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб 

похилого віку та інвалідів  

4 

87.90  Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання  4 

88.10  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб 

похилого віку та інвалідів  

4 

88.91  Денний догляд за дітьми  4 

88.99  Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в.і 

у.  

4 

90.01  Театральна та концертна діяльність  5 

90.02  Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів  5 

90.03  Індивідуальна мистецька діяльність  5 

90.04  Функціювання театральних і концертних залів  5 

93.11  Функціювання спортивних споруд  5 



93.12  Діяльність спортивних клубів  5 

93.13  Діяльність фітнес-центрів  5 

93.19  Інша діяльність у сфері спорту  5 

93.2  Організування відпочинку та розваг  5 

93.21  Функціювання атракціонів і тематичних парків  5 

93.29  Організування інших видів відпочинку та розваг  5 

95.11  Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання  5 

95.12  Ремонт обладнання зв'язку  5 

 

95.21  Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

запису, відтворення звуку й зображення  

5 

95.22  Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання  5 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  5 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  5 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  5 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку  5 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  10 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  10 

96.04  Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  5 

96.09  Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.  8 

99.00  Діяльність екстериторіальних організацій і органів  10 

 

 

Для сільської місцевості  

47.11  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами  

5 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  3 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах  3 

47.22  Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих 

магазинах  

5 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 

спеціалізованих магазинах  

2 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та 

цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах  

5 

47.25  Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах  5 

47.26  Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах  5 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 

магазинах  

4 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 

магазинах  

4 

  

 



 

 

АНАЛІЗ 

регуляторного впливу проекту рішення  

«Про затвердження проекту ставок єдиного податку на 2018 рік» 
 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання 

та з дотриманням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

від 11 вересня 2003 року №1160-IV та Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2004 року №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації 

проекту рішення Летичівської селищної ради «Про затвердження проекту ставок 

єдиного податку на 2018 рік». 

 

1. Опис проблеми 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим 

кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в 

тому числі єдиного податку, покладені на органи місцевого самоврядування. 

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування 

забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення 

місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в 

якому планується їх застосування.  

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення «Про 

затвердження проекту ставок єдиного податку на 2018 рік» з додатками до цього 

рішення. 

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного 

встановлення ставки єдиного податку, здійснення необхідного контролю за 

своєчасністю та повнотою проведення платежів. 

Таким чином, з 01.01.2018 р. сплата єдиного податку повинна здійснюватися 

відповідно до рішення селищної ради «Про затвердження ставок єдиного податку 

на 2018 рік», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, 

оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначено, що до виключної компетенції селищної ради належить встановлення 

місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України. 

 

2. Цілі державного регулювання 
Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:  

 визначення ставок єдиного податку, що має справлятися на території 

селищної ради;  

 встановлення відносин, що виникають у сфері справляння ставок єдиного 

податку;  

 встановлення розмірів ставок єдиного податку в межах визначених 

Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади;  

 здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати єдиного 

податку при формуванні селищного бюджету. 



 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до 

Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно 

встановлюють і визначають порядок сплати єдиного податку відповідно до 

переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. 

У разі не встановлення рішенням органів місцевого самоврядування ставок 

єдиного податку, такий податок сплачується платниками у порядку, 

встановленому Кодексом із застосуванням його мінімальних ставок. 

Неприйняття рішення «Про затвердження проекту ставок єдиного податку на 

2018 рік» спричинить значні втрати дохідної частини селищного бюджету. 

 

4. Механізми та заходи,  

які пропонується застосувати для розв'язання проблеми 
Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної 

ради ставки єдиного податку.  

Запропонований спосіб відповідає принципам державної регуляторної 

політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, 

передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та 

пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.              

 
5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 
Прийняття цього регуляторного акта забезпечить належне справляння 

єдиного податку. 

 Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих 

їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній 

території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами. 

 Можливість досягнення зазначених цілей обгрунтована тим, що 

запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого 

самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати єдиного податку. 

 
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта 

Дія зазначеного регуляторного акта поширюється на фізичних осіб, 

юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду. 

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється 

дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат. 

 

Вигоди Витрати 

Орган місцевого самоврядування 

Чітке встановлення ставок єдиного 

податку, прозорість дій місцевих 

органів влади 

Витрати не передбачаються 

 

Суб’єкти господарювання 

Чітке встановлення ставок єдиного 

податку 

Витрати, пов'язані зі сплатою єдиного 

податку 

Населення 



Надходження до селищного бюджету, 

своєчасне фінансування бюджетної 

сфери, здійснення робіт по 

благоустрою населених пунктів 

Витрати відсутні 

 

7. Строк дії регуляторного акта 

Термін дії запропонованого регуляторного акта обмежений – один рік з 

моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його 

відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках. 

Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов’язковим до 

застосування на території Летичівської селищної ради. 

      

8. Показники результативності акта 
Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується 

встановити такі загальні показники: 

- динаміка кількості платників єдиного податку; 

- обсяги надходжень від сплати єдиного податку. 

 
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта 

Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники єдиного податку.   

Для відстеження результативності буде застосовано аналіз даних бюджетної 

та податкової звітності, аналіз динаміки кількості платників  єдиного податку. 

 

10. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, суб’єктів 

господарювання, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дня 

оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного 

впливу за адресою: смт Летичів, вул.Соборна, 16, тел. 9-14-50 - виконавчий 

комітет Летичівської селищної ради. 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                               В.Гущак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


