
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

(дев'ята сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

від 07.07.2021                                                                                                  № 241 

 

 
 

Про встановлення ставок 

єдиного податку  

 

Відповідно до п.24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання вимог ст.293 

Податкового кодексу України та ст. 64 Бюджетного кодексу України, 

Бердичівська міська рада  

 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Бердичівської міської територіальної громади  

єдиний податок, а саме: 

1.1. Затвердити положення про порядок обчислення і сплати єдиного 

податку, згідно з додатком. 

1.2.  Встановити ставки для платників єдиного податку: 

- першої групи 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого законом на 1 січня податкового   (звітного) року;  

- другої групи 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року.  

2. Рішення Бердичівської міської ради від 13.04.2020 № 1116 «Про 

встановлення ставок єдиного податку»  та додаток 7 до рішення міської ради 

від 14.06.2019 № 911 «Про встановлення місцевих податків і зборів», визнати 

такими, що втратили чинність. 

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022. 

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

питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський  голова                                        Сергій ОРЛЮК 
 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 07.07.2021 № 241 

 

Положення 

про порядок обчислення і сплати єдиного податку 
 

1. Загальні положення 
          Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності визначені у главі 1 розділу XIV Податкового Кодексу України. 

         2. Платники податку 
2.1. Платниками єдиного податку є суб'єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності відповідно до пункту 3 та 

пункту 4 статті 291 Податкового Кодексу України. 

2.2. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені 

товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій 

та/або безготівковій). 

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої та другої групи 

суб'єкти господарювання, визначені пунктом 5 статті 291 Податкового Кодексу 

України. 

2.4. Перелік побутових послуг населенню, які надаються платниками першої та 

другої групи, передбачено пунктом 7 статті 291 Податкового Кодексу України. 

3. Об’єкт та база оподаткування  
         Об’єктом та базою оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані 

ними від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним 

податком, згідно статті 292 Податкового Кодексу України. 

4. Ставки та порядок обчислення податку. 

4.1. Ставки для платників єдиного податку першої та другої груп встановлені 

пунктом 1 цього рішення та застосовуються з урахуванням особливостей, визначених 

статтею 293 Податкового Кодексу України. 

4.2. Ставки єдиного податку встановлюються з розрахунку на календарний 

місяць та визначені на всі види господарської діяльності. 

   5. Податковий (звітний) період передбачено статтею 294 Податкового Кодексу 

України . 

   6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено статтею 

295 ПКУ. 

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

передбачено статтями 296 - 297 Податкового Кодексу України. 

    Платники єдиного податку несуть відповідальність за правильність обчислення, 

своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання 

податкових декларацій (стаття 300 Податкового Кодексу України ). 

    8. Питання, які не визначені цим Положенням, регулюються нормами 

Податкового кодексу України. 

    9. Контроль щодо дотримання законодавства з питань оподаткування, 

правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного податку здійснює 

територіальний податковий орган. 
 
 

 

 

Міський  голова                                                 Сергій ОРЛЮК 
 


