
 
У К Р А Ї Н А 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від                       2012 року                                                                        № _____ 

м. Олександрія 
 
Про місцеві податки і збори (фіксовані  
ставки єдиного податку) 
 

Відповідно до ст.ст. 25; 26; 27; 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 12.3 ст. 12 Податкового Кодексу України, п. 293.2 ст. 293 Закону України 
"Про внесення змін до Податкового Кодексу України, деяких інших законодавчих актів 
України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 4.11.2011 р.  
№ 4014-VI та рішення виконавчого комітету міської ради від                 2012 року №     , 

 
МІСЬКА РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Скасувати дію п. 2 "Єдиний податок" розділу І "Місцеві податки" додатка 2 до 

рішення міської ради від 29.04.2011 року № 218 "Положення про справляння 
місцевих податків і зборів на території міста Олександрії" в редакції затвердженій 
рішенням міської ради від 29.04.2011 року № 218. 

2. Затвердити фіксовані ставки єдиного податку для суб'єктів господарювання – 
фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, згідно з додатком 1 і 
2 до даного рішення міської ради. 

3. Встановити, що дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення. 
4. Прес-секретарю міської ради оприлюднити дане рішення у 10 - денний термін 

після його прийняття. 
5. Рекомендувати Олександрійській об'єднаній державній податковій інспекції 

забезпечити своєчасне та повне справляння єдиного податку відповідно до 
прийнятого рішення міської ради. 

6. Рекомендувати Олександрійській об'єднаній державній податковій інспекції після 
проходження регуляторної процедури та прийняття міською радою рішення про 
встановлення фіксованих ставок єдиного податку на постійній основі провести 
перерахунки сплаченого єдиного податку суб'єктами господарювання, які 
сплачували єдиний податок по тимчасово встановлених фіксованих ставках 
єдиного податку даним рішенням. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, 
регуляторної політики. 

 
Міський голова                                                                                 С. ЦАПЮК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення  міської ради  
від               2012 року № 

 
Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців суб'єктів господарювання першої 

групи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
(перша група суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності – це фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють 
виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або проводять господарську 
діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 150 000 гривень) 
 

№ Види діяльності 
Фіксовані ставки 
єдиного податку, 

% 
 А. Торговельна діяльність  
1. Торгівля на ринках міста  10 
2.  Торгівля на ринку в мікрорайоні Перемозький 8 
 Б. Господарська діяльність з надання побутових послуг населенню  
1. побутові послуги згідно ст. 291 п. 291.7 Закону України "Про внесення зміни 

до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів 
України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 
4.11.11 р. № 4014-VI. 

8 

 крім послуг  
1.1. Виготовлення виробів із шкіри, з хутра за індивідуальним замовленням 10 
1.2. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і 

мопедів за індивідуальним замовленням 10 

1.3. Послуги з технічного обслуговування і ремонту: 
- радіотелевізійної та іншої аудіо і відеоапаратури; 
- електропобутової техніки та інших побутових приладів; 
- годинників; 
- велосипедів; 
- музичних інструментів; 
- інших предметів особистого користування домашнього вжитку та 

металовиробів. 

10 

1.4. Виготовлення металовиробів та індивідуальним замовленням 10 
1.5. Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням 10 
1.6. Послуги з ремонту ювелірних виробів 10 
1.7. Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних та хутряних 

виробів 10 

1.8. Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням  10 

1.9. Послуги перукарень 10 
1.10. Ритуальні послуги 10 
1.11. Послуги, пов"язані з сільським, рибним та лісовим господарством 10 
1.12. Послуги, пов"язані з очищенням та прибиранням приміщень за 

індивідуальним замовленням  10 

 
 
 
 
 
Секретар міської ради       В.Ставицька 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення міської ради  
від             2012 року  № 

 
Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців суб'єктів господарювання другої 

групи, які застосовують спрощену систему оподаткування 
(суб'єкти господарювання другої групи платників єдиного податку – це 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 1000000 гривень). 

№ Види діяльності 

Фіксовані 
ставки 

єдиного 
податку, % 

 А. Торговельна діяльність  
1. Оптова торгівля 20 
2. Роздрібна торгівля 20 
 Б. Діяльність у сфері ресторанного господарства  
1. Надання послуг у сфері ресторанного господарства 20 
 В. Виробнича діяльність 15 
 Г. Побутові та інші послуги населенню та платникам єдиного податку  
1. Побутові послуги згідно ст. 291 п. 291.7 Закону України "Про внесення зміни до 

Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 4.11.11 р. № 4014-VI. 

15 

 крім послуг  
1.1. 
1.2. 
 
1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 
1.12. 

Виготовлення виробів із шкіри, з хутра за індивідуальним замовленням 
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і 
мопедів за індивідуальним замовленням 
Послуги з технічного обслуговування і ремонту: 
- радіотелевізійної та іншої аудіо і відеоапаратури; 
- електропобутової техніки та інших побутових приладів; 
- годинників; 
- велосипедів; 
- музичних інструментів; 
- інших предметів особистого користування домашнього вжитку та 

металовиробів. 
Виготовлення металовиробів та індивідуальним замовленням 
Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням 
Послуги з ремонту ювелірних виробів 
Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних та хутряних виробів 
Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням  
Послуги перукарень 
Ритуальні послуги 
Послуги, пов"язані з сільським, рибним та лісовим господарством 
Послуги, пов"язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним 
замовленням  

20 

2. Надання послуг населенню та платникам єдиного податку 20 
 крім послуг  
2.1.  Діяльність з охорони здоров"я  людини 15 
2.2. Діяльність в сфері спорту, фізкультури, музики, хореографії, іншого мистецтва 15 
2.3. Надання послуг в сфері освіти 15 
 
 
 
Секретар міської ради       В.Ставицька 
 


