
                          

ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Đ ˛ Ř Ĺ Í Í ß

          âłä   20 ÷ĺđâí˙  2019 đ ą11               ŐŐŐIV  ńĺńł˙ ńĺëčůíîż
đŕäč                                 

смт. Воскресенське                             восьмого скликання

Про встановлення  місцевих  податків
та  зборів  на  території  об’єднаної
територіальної  громади
Воскресенської  селищної ради  на
2020 рік 

        Âłäďîâłäíî äî ďóíęňó 24 ÷ŕńňčíč 1 ńňŕňňł 26 Çŕęîíó Óęđŕżíč
«Ďđî  ěłńöĺâĺ  ńŕěîâđ˙äóâŕíí˙  â  Óęđŕżíł»,  ęĺđóţ÷čńü  íîđěŕěč
Ďîäŕňęîâîăî ęîäĺęńó Óęđŕżíč, âđŕőîâóţ÷č îáăîâîđĺíí˙, ńĺëčůíŕ đŕäŕ

ÂČĐ˛ŘČËŔ:

1. Âńňŕíîâčňč  íŕ  ňĺđčňîđłż  îá’şäíŕíîż  ňĺđčňîđłŕëüíîż  ăđîěŕäč
Âîńęđĺńĺíńüęîż ńĺëčůíîż  đŕäč íŕńňóďíł ďîäŕňęč ňŕ çáîđč íŕ 2020 đłę:
              1.1. şäčíčé ďîäŕňîę.
              1.2 ŕęöčçíčé çáłđ.

1.3 ňđŕíńďîđňíčé ďîäŕňîę.
2.  Çŕňâĺđäčňč íŕ 2020 đłę:  
2.1.Ďîëîćĺíí˙ ďđî đîçěłđ ńňŕâęč şäčíîăî  ďîäŕňęó äë˙ ńóá'şęňłâ

ďłäďđčşěíčöüęîż äł˙ëüíîńňł (äîäŕňîę 1).
2.2.  Ďîëîćĺíí˙  ďđî  ŕęöčçíčé  ďîäŕňîę  ç  đĺŕëłçŕöłż  ńóá’şęňŕěč

ăîńďîäŕđţâŕíí˙ đîçäđłáíîż ňîđăłâëł ďłäŕęöčçíčő ňîâŕđłâ (Äîäŕňîę 2).
2.5. Ďîëîćĺíí˙ ďđî ňđŕíńďîđňíčé ďîäŕňîę (Äîäŕňîę 3).
3.  Âčçíŕňč  ňŕęčě,  ůî  âňđŕňčëî  ÷čííłńňü đłřĺíí˙  Âîńęđĺńĺíńüęîż

ńĺëčůíîż đŕäč âłä 26.06.2018đ. ą 1 «Ďđî âńňŕíîâëĺíí˙ şäčíîăî ďîäŕňęó
íŕ ňĺđčňîđłż îá’şäíŕíîż ňĺđčňîđłŕëüíîż ăđîěŕäč Âîńęđĺńĺíńüęîż ńĺëčůíîż
đŕäč  íŕ 2019  đłę».



4.  Âčçíŕňč  ňŕęčě,  ůî  âňđŕňčëî  ÷čííłńňü đłřĺíí˙  Âîńęđĺńĺíńüęîż
ńĺëčůíîż đŕäč âłä 26.06.2018đ. ą 4 «Ďđî âńňŕíîâëĺíí˙ ŕęöčçíîăî çáîđó
íŕ ňĺđčňîđłż îá’şäíŕíîż ňĺđčňîđłŕëüíîż ăđîěŕäč Âîńęđĺńĺíńüęîż ńĺëčůíîż
đŕäč  íŕ 2019  đłę».

5.  Âčçíŕňč  ňŕęčě,  ůî  âňđŕňčëî  ÷čííłńňü đłřĺíí˙  Âîńęđĺńĺíńüęîż
ńĺëčůíîż đŕäč âłä 26.06.2018 đ. ą 5 «Ďđî âńňŕíîâëĺíí˙ ňđŕíńďîđňíîăî
ďîäŕňęó íŕ ňĺđčňîđłż îá’şäíŕíîż ňĺđčňîđłŕëüíîż ăđîěŕäč Âîńęđĺńĺíńüęîż
ńĺëčůíîż đŕäč  íŕ 2019  đłę».

6. Ńĺęđĺňŕđţ ńĺëčůíîż đŕäč (Áłëîçîđ Ň.Ď.) äîâĺńňč äŕíĺ đłřĺíí˙ äî
âłäîěŕ ăđîěŕäńüęîńňł.

7. Äŕíĺ đłřĺíí˙ íŕáčđŕş ÷čííîńňł ç 01 ńł÷í˙ 2020  đîęó.
8. Ęîíňđîëü çŕ âčęîíŕíí˙ě öüîăî đłřĺíí˙ ďîęëŕńňč íŕ ďîńňłéíó ęîěłńłţ

ç  ďčňŕíü  đĺăóë˙ňîđíîż  ďîëłňčęč,  łíâĺńňčöłéíîż  äł˙ëüíîńňł,  ďëŕíóâŕíí˙,
áţäćĺňó, ôłíŕíńłâ, ĺęîíîěł÷íîż đĺôîđěč ďłäďđčşěńňâŕ, ďđčâŕňčçŕöłż ňŕ
âëŕńíîńňł.

Ńĺëčůíčé  ăîëîâŕ
Î.ŘŔĎÎÂŔËÎÂ

                                                                            



      Додаток  1 до рішення сесії
                                                                              Воскресенської селищної ради

                                                                                    

Ď Î Ë Î Ć Ĺ Í Í ß

ďđî đîçěłđ ńňŕâęč şäčíîăî ďîäŕňęó äë˙ 

ńóá'şęňłâ ďłäďđčşěíčöüęîż äł˙ëüíîńňł

1. Âńňŕíîâčňč ńňŕâęč şäčíîăî ďîäŕňęó ó âłäńîňęŕő (ôłęńîâŕíł  ńňŕâęč) äî
đîçěłđó  ěłíłěŕëüíîż  çŕđîáłňíîż  ďëŕňč,  âńňŕíîâëĺíîż  çŕęîíîě  íŕ  1  ńł÷í˙
ďîäŕňęîâîăî  (çâłňíîăî)  đîęó,  ňŕ ó âłäńîňęŕő äî äîőîäó ôłçč÷íčő îńłá –
ďłäďđčşěöłâ, ˙ęł çäłéńíţţňü ăîńďîäŕđńüęó äł˙ëüíłńňü, çŕëĺćíî âłä âčäó
ăîńďîäŕđńüęîż äł˙ëüíîńňł, ç đîçđŕőóíęó íŕ ęŕëĺíäŕđíčé  ěłń˙öü:

1.1. Äë˙ ďĺđřîż ăđóďč ďëŕňíčęłâ şäčíîăî ďîäŕňęó – äî 10 (äĺń˙ňč) âłäńîňęłâ
đîçěłđó ďđîćčňęîâîăî ěłíłěóěó;

1.2. Äë˙  äđóăîż  ăđóďč  ďëŕňíčęłâ  şäčíîăî  ďîäŕňęó  –  äî  20  (äâŕäö˙ňč)
âłäńîňęłâ đîçěłđó ěłíłěŕëüíîăî çŕđîáłňíîż ďëŕňč.

Âłäńîňęîâŕ  ńňŕâęŕ  şäčíîăî  ďîäŕňęó  äë˙  ďëŕňíčęłâ  ňđĺňüîż  ăđóďč
âńňŕíîâëţşňüń˙ ó đîçěłđł:

- 3 âłäńîňęč  äîőîäó –  ó  đŕçł  ńďëŕňč  ďîäŕňęó  íŕ  äîäŕíó  âŕđňłńňü
çăłäíî ç öčě  Ęîäĺęńîě;

- 5 âłäńîňęłâ äîőîäó – ó đŕçł âęëţ÷ĺíí˙ ďîäŕňęó íŕ äîäŕíó âŕđňłńňü äî
ńęëŕäó şäčíîăî ďîäŕňęó.

2. Çăłäíî ç ďłäďóíęňîě 293.2 Ďîäŕňęîâîăî ęîäĺęńó Óęđŕżíč ńňŕâęč şäčíîăî
ďîäŕňęó äë˙ ôłçč÷íčő îńłá-ďłäďđčşěöłâ ńęëŕäŕţňü:

2.1.  äî ÔÎĎ 1 ăđóďč şäčíîăî ďîäŕňęó âłäíîń˙ňüń˙ ňł, ůî çäłéńíţţňü âčęëţ÷íî
đîçäđłáíčé  ďđîäŕć  ňîâŕđłâ  ç  ňîđăîâĺëüíčő  ěłńöü  íŕ  đčíęŕő  ňŕ/ŕáî
ďđîâŕä˙ňü ăîńďîäŕđńüęó äł˙ëüíłńňü ç íŕäŕíí˙ ďîáóňîâčő ďîńëóă íŕńĺëĺííţ
ďđŕöţţňü áĺç íŕéěŕíčő îńłá. 

Đł÷íčé  îáń˙ă  äîőîäó  íĺ  ďîâčíĺí  ďĺđĺâčůóâŕňč  300 000  ăđí.  Ńňŕâęŕ
ńęëŕäŕş  äî  10 âłäńîňęłâ đîçěłđó ďđîćčňęîâîăî  ěłíłěóěó – äî  372,30
ăđčâĺíü.

2.2.  äî  ÔÎĎ  2  ăđóďč  şäčíîăî  ďîäŕňęó âłäíîń˙ňüń˙  ňł,  ůî  çäłéńíţţňü
ăîńďîäŕđńüęó  äł˙ëüíłńňü  ç  íŕäŕíí˙  ďîńëóă  (  ó  ň.÷.  ďîáóňîâčő)
ďëŕňíčęŕě  şäčíîăî  ďîäŕňęó  ňŕ/ŕáî  íŕńĺëĺííţ,  âčđîáíčöňâî  ňŕ/ŕáî  ďđîäŕć
ňîâŕđłâ,  äł˙ëüíłńňü  ó  ńôĺđł  đĺńňîđŕííîăî  ăîńďîäŕđńňâŕ,  ęłëüęłńňü
íŕéěŕíčő ďđŕöłâíčęłâ – íĺ áłëüřĺ 10 îńłá.

Đł÷íłé  îáń˙ă  äîőîäó  íĺ  ďîâčíĺí  ďĺđĺâčůóâŕňč  1 500 000  ăđí.  Ńňŕâęŕ
ńęëŕäŕş  äî 20% ěłíłěŕëüíîż çŕđîáłňíîż ďëŕňč ó đîçđŕőóíęó íŕ ęŕëĺíäŕđíčé
ěłń˙öü – äî 744,60 ăđí.



2.3.  äî  ÔÎĎ  3  ăđóďč  şäčíîăî  ďîäŕňęó âłäíîń˙ňüń˙  ňł  ôłçč÷íł  îńîáč  –
ďłäďđčşěöł,  ˙ęł  íĺ  âčęîđčńňîâóţňü  ďđŕöţ  íŕéěŕíčő  îńłá  ŕáî
ęłëüęłńňü îńłá, ˙ęł ďĺđĺáóâŕţňü ç íčěč ó ňđóäîâčő âłäíîńčíŕő, íĺ
îáěĺćĺíŕ  ňŕ  ţđčäč÷íł  îńîáč  -  ńóá'şęňč  ăîńďîäŕđţâŕíí˙  áóäü-˙ęîż
îđăŕíłçŕöłéíî-ďđŕâîâîż  ôîđěč,  ó  ˙ęčő  ďđîň˙ăîě  ęŕëĺíäŕđíîăî  đîęó
îáń˙ă äîőîäó íĺ ďĺđĺâčůóş 5 000 000 ăđčâĺíü.

Ďłä  ďîáóňîâčěč  ďîńëóăŕěč  íŕńĺëĺííţ,  ˙ęł  íŕäŕţňüń˙  ďĺđřîţ  ňŕ  äđóăîţ
ăđóďŕěč ďëŕňíčęłâ şäčíîăî ďîäŕňęó, đîçóěłţňüń˙ ňŕęč âčäč ďîńëóă:

Ęîä

Âčäč ăîńďîäŕđńüęîż äł˙ëüíîńňł âłäďîâłäíî Ńňŕâęŕ ďîäŕňęó ó âłäńîňęŕő
(%), âłä ěłíłěŕëüíîż çŕđîáłňíîż
ďëŕňč, âńňŕíîâëĺíîż çŕęîíîě íŕ 1

ńł÷í˙ çâłňíîăî (ďîäŕňęîâîăî)
đîęó

äë˙ ďĺđřîż ăđóďč
ďëŕňíčęłâ

äë˙ äđóăîż
ăđóďč ďëŕňíčęłâ

01.1   Âčđîůóâŕíí˙ îäíîđł÷íčő ł äâîđł÷íčő ęóëüňóđ 20

01.2   Âčđîůóâŕíí˙ áŕăŕňîđł÷íčő ęóëüňóđ 20

01.4   Ňâŕđčííčöňâî 17

01.5   Çěłřŕíĺ ńłëüńüęĺ ăîńďîäŕđńňâî 20

01.6
  Äîďîěłćíŕ  äł˙ëüíłńňü  ó  ńłëüńüęîěó  ăîńďîäŕđńňâł  ňŕ  ďłńë˙óđîćŕéíŕ
äł˙ëüíłńňü 17

01.7   Ěčńëčâńňâî, âłäíîâëţâŕíí˙ ňâŕđčí ł íŕäŕíí˙ ďîâ'˙çŕíčő łç íčěč ďîńëóă 20

02.1   Ëłńłâíčöňâî ňŕ łířŕ äł˙ëüíłńňü ó ëłńîâîěó ăîńďîäŕđńňâł 20

02.2   Ëłńîçŕăîňłâëł 20

02.3   Çáčđŕíí˙ äčęîđîńëčő íĺäĺđĺâíčő ďđîäóęňłâ 20

02.4   Íŕäŕíí˙ äîďîěłćíčő ďîńëóă ó ëłńîâîěó ăîńďîäŕđńňâł 10 20

03.1   Đčáŕëüńňâî 17

03.2   Đčáŕëüńňâî (ŕęâŕęóëüňóđŕ) 17

09.9

  Íŕäŕíí˙  äîďîěłćíčő  ďîńëóă  ó  ńôĺđł  äîáóâŕíí˙  łířčő  ęîđčńíčő  ęîďŕëčí  ł
đîçđîáëĺíí˙ ęŕđ'şđłâ

20

10.1   Âčđîáíčöňâî ě'˙ńŕ ňŕ ě'˙ńíčő ďđîäóęňłâ 20

10.2   Ďĺđĺđîáëĺíí˙ ňŕ ęîíńĺđâóâŕíí˙ đčáč, đŕęîďîäłáíčő ł ěîëţńęłâ 20

10.3   Ďĺđĺđîáëĺíí˙ ňŕ ęîíńĺđâóâŕíí˙ ôđóęňłâ ł îâî÷łâ 20

10.4   Âčđîáíčöňâî îëłż ňŕ ňâŕđčííčő ćčđłâ 20

10.5   Âčđîáíčöňâî ěîëî÷íčő ďđîäóęňłâ 12

10.6
  Âčđîáíčöňâî ďđîäóęňłâ áîđîříîěĺëüíî-ęđóď'˙íîż ďđîěčńëîâîńňł, ęđîőěŕëłâ ł
ęđîőěŕëüíčő ďđîäóęňłâ 10

10.71
  Âčđîáíčöňâî  őëłáŕ  ňŕ  őëłáîáóëî÷íčő  âčđîáłâ;  âčđîáíčöňâî  áîđîří˙íčő
ęîíäčňĺđńüęčő âčđîáłâ, ňîđňłâ ł ňłńňĺ÷îę íĺňđčâŕëîăî çáĺđłăŕíí˙ 5

10.72
  Âčđîáíčöňâî  ńóőŕđłâ  ł  ńóőîăî  ďĺ÷čâŕ,  âčđîáíčöňâî  áîđîří˙íčő
ęîíäčňĺđńüęčő âčđîáłâ, ňîđňłâ ł ňłńňĺ÷îę ňđčâŕëîăî çáĺđłăŕíí˙ 10

10.73   Âčđîáíčöňâî ěŕęŕđîííčő âčđîáłâ ł ďîäłáíčő áîđîří˙íčő âčđîáłâ 5

10.8   Âčđîáíčöňâî łířčő őŕđ÷îâčő ďđîäóęňłâ 10

10.9   Âčđîáíčöňâî ăîňîâčő ęîđěłâ äë˙ äîěŕříłő ňâŕđčí 10

11.0   Âčđîáíčöňâî íŕďîżâ 20

13.3   Îçäîáëĺíí˙ ňĺęńňčëüíčő âčđîáłâ 5

13.9   Âčđîáíčöňâî łířčő ňĺęńňčëüíčő âčđîáłâ 5 8

14.1   Âčđîáíčöňâî îä˙ăó, ęđłě őóňđ˙íîăî 5 9

14.11 Âčđîáíčöňâî îä˙ăó çł řęłđč 10 20

Äđóăŕ ăđóďŕ-ôłçč÷íł îńîáč-ďłäďđčşěöł, ˙ęł íĺ âčęîđčńňîâóţňü ďđŕöţ íŕéěŕíčő îńłá ŕáî ęłëüęłńňü îńłá, ˙ęł
ďĺđĺáóâŕţňü ç______________íčěč ó ňđóäîâčő âłäíîńčíŕő, îäíî÷ŕńíî íĺ ďĺđĺâčůóş 10 îńłá



14.12  Âčđîáíčöňâî đîáî÷îăî îä˙ăó 10 20

14.13  Âčđîáíčöňâî łířîăî âĺđőíüîăî îä˙ăó 5 10

14.14  Âčđîáíčöňâî ńďłäíüîăî îä˙ăó 3 6

14.19   Âčđîáíčöňâî łířîăî îä˙ăó é ŕęńĺńóŕđłâ 6 8

14.2   Âčăîňîâëĺíí˙ âčđîáłâ łç őóňđŕ 10 20

14.3   Âčđîáíčöňâî ňđčęîňŕćíîăî ňŕ â'çŕíîăî îä˙ăó 5 10

15.11   Äóáëĺíí˙ řęóđ ł îçäîáëĺíí˙ řęłđč: âč÷číęŕ ňŕ ôŕđáóâŕíí˙ őóňđŕ 10 20

15.12

  Âčđîáíčöňâî äîđîćíłő âčđîáłâ, ńóěîę, ëčěŕđíî - ńłäĺëüíčő âčđîáłâ çł řęłđč
ňŕ łířčő ěŕňĺđłŕëłâ 10

15.2   Âčđîáíčöňâî âçóňň˙ 5 10

16.1   Ëłńîďčëüíĺ ňŕ ńňđóăŕëüíĺ âčđîáíčöňâî 20

         16.2
          Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки  та рослинних

матеріалів для  плетіння
7

20

         18.1          Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг 10

         18.2  Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 20

         22.1          Виробництво гумових виробів 20

         22.2          Виробництво пластмасових виробів 20

    23.1          Виробництво скла та виробів зі скла 20

    23.3           Виробництво будівельних матеріалів із глини 20

    23.4          Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 20

    23.5
          Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

20

    23.6          Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 20

    23.7          Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного 
каменю

20

    25.1          Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 20

    25.2          Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 20

     25.3          Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 20

     25.6  Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне 
оброблення

18

     25.9          Виробництво інших готових металевих виробів 18

     27.5          Виробництво побутових приладів 15

     28.1          Виробництво машин і устаткування загального призначення 18

    28.2          Виробництво інших машин і устаткування загального призначення 20

    31.0          Виробництво меблів 20

    32.1          Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 20

    32.4          Виробництво ігор та іграшок

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

    33.1          Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин 
і

12
   33.2          Установлення та монтаж машин і устатковання 12

36  Збір, очищення та постачання води 12

   38.11          Збирання безпечних відходів 20

   41.1          Організація будівництва будівель 20

    41.2          Будівництво житлових і нежитлових будівель 20

    42.1          Будівництво доріг та залізниць 20

    42.2          Будівництво комунікацій 20

   42.9          Будівництво інших споруд 20



   43.1          Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 20

   43.2          Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 20

   43.3          Роботи із завершення будівництва 20
   43.9           Інші спеціалізовані будівельні роботи 20

   45.2          Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10
20

   45.3          Торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів 20

   45.4          Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне 
обслуговування і

20

  46          Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами

20
    46.49          Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 20

   47.1          Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 15

   47.2          Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими 
виробами в

    47.21          Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
10

    47.22          Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих 
магазинах 18

     47.23          Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 
спеціалізованих

18

    47.24          Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та 
цукровими

8

    47.25          Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 15

        47.2
9
          Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 

магазинах
15

        47.3
0
          Роздрібна торгівля пальним 12

       47.4          Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у 20
       47.5          Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в

        47.5
1
          Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих 

магазинах
16

        47.5
2     

      Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та
санітарно- технічними виробами в спеціалізованих магазинах 20

         47.5
3

Рорібна торгівля килимовими виробами, покриттям для стін та підлоги в 
спеціалізованих     
           магазинах 20

          47.
54
          Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих 

магазинах 20

         47.5
9
           Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими 

товарами для дому в спеціалізованих магазинах 20

         47.6
 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для

відпочинку в спеціалізованих магазинах
        47.6

1          Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 10

        47.6
2

    Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в
спеціалізованих магазинах 10

         47.6
3
           Роздрібна торгівля аудіо - та відеозалисами в спеціалізованих 

магазинах 16
        47.6

4
           Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих 

магазинах 16
        47.6

5   Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 12

       47.7           Роздрібна торгівля іншими в спеціалізованих магазинах
        47.7

1           Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 15

        47.7
2
           Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих 

магазинах 16
        47.7

3
           Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих'-

магазинах 20

        47.7
4

      Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в
спеціалізованих магазинах 20

        47.7
5
           Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними 

приналежностями в спеціалізованих магазинах 16

        47.7
6

       Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,
домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 15

         47.7
7           Роздрібна торгівля годинниками 20



        47.7
8
           Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих 

магазинах 20
        47.7

9           Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 15

       47.8           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
         47.8

1           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами 6 15

         47.8
2
           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 

одягом і взуттям 6 15
        47.8

9           Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 6 15

       47.9           Роздрібна торгівля поза магазинами

        47.9
1
    Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовленім або

через мережу Інтернет 20
        47.9

9           Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 15

       47.3           Інший пасажирський наземний транспорт
        49.3

1
           Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення 13
        49.3

2           Надання послуг таксі 13

       49.39           Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 13

        49.4
           Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення 

речей 20

             до 1,5 т. 10

            від 1,5 до 8 т. 15

            більше 8 т. 20

     52.1           Складське господарство 20

      52.2           Допоміжна діяльність у сфері транспорту 20

     55.1           Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 20

     55.3
           Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і

причепів 20

     55.9           Діяльність інших засобів тимчасового розміщення 20

      56.3           Обслуговування напоями 20

       56.10           Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20

     56.2           Постачання готових страв 15

      58.1           Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 10

     58.2           Видання програмного забезпечення 15

     59.1           Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 15

      59.2           Видання звукозаписів 20

     62.0
           Комп'ютерне програмування, консультування та повязана з ними 

діяльність 15

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

ними діяльність; веб-портали 15

     63.9           Надання інших інформаційних послуг 15

      66.2
           Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного 

забезпечення 20

      68.20
           Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна 20

      69.10           Діяльність у сфері права 20

       69.20
   Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань

оподаткування 20

      70.22           Консультування з питань комерційної діяльності й керування. 20

       71.12

           Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного   консультування в цих сферах 20

       73.11           Рекламні агентства 20

       73.20           Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 20

       74.20           Діяльність у сфері фотографії 20



       75.00           Ветеринарна діяльність 20

     77.1           Діяльність агенств працевлаштування 20

     77.2           Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
8

12

     77.3           Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів 20

     78.2           Діяльність агенств тимчасового працевлаштування 10

     78.3           Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 20

     79.1           Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 15

     81.1           Комплексне обслуговування обєктів 20

     81.2           Діяльність із прибирання 6 12

     81.3           Надання ландшафтних послуг 20

      82.1           Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 20

      82.3           Організування конгресів і торгівельних виставок 15

     82.9           Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 20

       86.21           Загальна медична практика 15

       86.23           Стоматологічна практика 20

     86.9           Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 15

     90.0            Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 20

      93.1           Діяльність у сфері спорту 15

      93.2           Організування відпочинку та розваг 20
      95.1          Đĺěîíň ęîěď'ţňĺđłâ ł îáëŕäíŕíí˙ çâ'˙çęó 15

     95.2          Đĺěîíň ďîáóňîâčő âčđîáłâ ł ďđĺäěĺňłâ îńîáčńňîăî âćčňęó 8 10

96          Íŕäŕíí˙ łířčő łíäčâłäóŕëüíčő ďîńëóă
     96.0          Íŕäŕíí˙ łířčő łíäčâłäóŕëüíčő ďîńëóă

     96.01          Ďđŕíí˙ ňŕ őłěł÷íĺ ÷čůĺíí˙ ňĺęńňčëüíčő ł őóňđ˙íčő âčđîáłâ 10 20

     96.02          Íŕäŕíí˙ ďîńëóă ďĺđóęŕđí˙ěč ňŕ ńŕëîíŕěč ęđŕńč 7 15

      96.03          Îđăŕíłçóâŕíí˙ ďîőîâŕíü ł íŕäŕíí˙ ńóěłćíčő ďîńëóă 10 20
      96.04          Äł˙ëüíłńňü łç çŕáĺçďĺ÷ĺíí˙ ôłçč÷íîăî ęîěôîđňó 15

      96.09Íŕäŕíí˙ łířčő łíäčâłäóŕëüíčő ďîńëóă, í.â.ł.ó.

          Âčăîňîâëĺíí˙ âçóňň˙ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 5 10
Ďîńëóăč ç đĺěîíňó âçóňň˙ 5 10
         Âčăîňîâëĺíí˙ řâĺéíčő âčđîáłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 5 10

          Âčăîňîâëĺíí˙ âčđîáłâ łç řęłđč çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 10 20

          Âčăîňîâëĺíí˙ âčđîáłâ ç őóňđŕ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 10 20
          Âčăîňîâëĺíí˙ ńďłäíüîăî îä˙ăó çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě

3, 6

Âčăîňîâëĺíí˙ ňĺęńňčëüíčő âčđîáłâ ňŕ ňĺęńňčëüíîż ăŕëŕíňĺđĺż çŕ łíäčâłäóŕëüíčě
çŕěîâëĺíí˙ě

5 10

          Âčăîňîâëĺíí˙ ăîëîâíčő óáîđłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 10 15

          Äîäŕňęîâł ďîńëóăč äî âčăîňîâëĺíí˙ âčđîáłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 3 6
          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó îä˙ăó ňŕ ďîáóňîâčő ňĺęńňčëüíčő âčđîáłâ 3 6

    Âčăîňîâëĺíí˙ ňŕ â’˙çŕíí˙ ňđčęîňŕćíčő âčđîáłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 5 10
Âčăîňîâëĺíí˙ ęčëčěłâ ňŕ ęčëčěîâčő âčđîáłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 5

10

          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó ňŕ đĺńňŕâđŕöłż ęčëčěłâ ňŕ ęčëčěîâčő âčđîáłâ 3 6

   Âčăîňîâëĺíí˙ řęłđ˙íčő ăŕëŕíňĺđĺéíčő ňŕ äîđîćíłő âčđîáłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě
çŕěîâëĺíí˙ě

5
10

          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó řęłđ˙íčő ăŕëŕíňĺđĺéíčő ňŕ äîđîćíłő âčđîáłâ 3 6

          Âčăîňîâëĺíí˙ ěĺáëłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 10 20
          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó, đĺńňŕâđŕöłż ňŕ ďîíîâëĺíí˙ ěĺáëłâ 8 15

     Âčăîňîâëĺíí˙ ňĺńë˙đńüęčő ňŕ ńňîë˙đíčő âčđîáłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 5 10

         Ňĺőíł÷íĺ îáńëóăîâóâŕíí˙ ňŕ đĺěîíň ŕâňîěîáłëłâ, ěîňîöčęëłâ, ěîňîđîëĺđłâ ł
ěîďĺäłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě

10 15



          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó đŕäłîňĺëĺâłçłéíîż ňŕ łířîż ŕóäłî-ňŕ âłäĺîŕďŕđŕňóđč 10 20
          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó ĺëĺęňđîďîáóňîâîż ňĺőíłęč ňŕ łířčő ďîáóňîâčő ďđčëŕäłâ 10 20
          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó ăîäčííčęłâ 4 6
          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó âĺëîńčďĺäłâ 3 6
          Ďîńëóăč ç ňĺőíł÷íîăî îáńëóăîâóâŕíí˙ ł đĺěîíňó ěóçč÷íčő łíńňđóěĺíňłâ 3 6

          Âčăîňîâëĺíí˙ ěĺňŕëîâčđîáłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 10 20

          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó łířčő ďđĺäěĺňłâ îńîáčńňîăî ęîđčńňóâŕíí˙, äîěŕříüîăî
âćčňęó ňŕ ěĺňŕëîâčđîáłâ

5 15

          Âčăîňîâëĺíí˙ ţâĺëłđíčő âčđîáłâ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 10 20
          Ďîńëóăč ç đĺěîíňó ţâĺëłđíčő âčđîáłâ 5 10
          Ďđîęŕň đĺ÷ĺé îńîáčńňîăî ęîđčńňóâŕíí˙ ňŕ ďîáóňîâčő ňîâŕđłâ 5 20

          Ďîńëóăč ç âčęîíŕíí˙ ôîňîđîáłň 5 10

          Ďîńëóăč ç îáđîáëĺíí˙ ďëłâîę 5 10
          Ďîńëóăč ç ďđŕíí˙, îáđîáëĺíí˙ áłëčçíč ňŕ łířčő ňĺęńňčëüíčő âčđîáłâ 10 20

      Ďîńëóăč ç ÷čůĺíí˙ ňŕ ôŕđáóâŕíí˙ ňĺęńňčëüíčő, ňđčęîňŕćíčő ł őóňđîâčő
âčđîáłâ

10 20

          Âč÷číęŕ őóňđîâčő řęóđ çŕ łíäčâłäóŕëüíčě çŕěîâëĺíí˙ě 5 10
          Ďîńëóăč ďĺđóęŕđĺíü 7 15

          Đčňóŕëüíł ďîńëóăč 10 20
          Ďîńëóăč, ďîâ’˙çŕíł ç ńłëüńüęčě ňŕ ëłńîâčě ăîńďîäŕđńňâîě 10 20
         Ďîńëóăč äîěŕříüîż ďđčńëóăč 6 12

   Ďîńëóăč, ďîâ’˙çŕíł ç î÷čůĺíí˙ě ňŕ ďđčáčđŕíí˙ě ďđčěłůĺíü çŕ łíäčâłäóŕëüíčě
çŕěîâëĺíí˙ě 6 12

          Ďîńëóăč ç îőîđîíč 15

          Ďîńëóăč ç âîäîďîńňŕ÷ŕíí˙ 12
          Áŕíł, ńŕóíč 20

          Ěóçč÷íĺ îáńëóăîâóâŕíí˙ 15

Âłäĺîçéîěęŕ 19

          Đĺďĺňčňîđńňâî 11

          Âčăîňîâëĺíí˙ ďîőîđîííčő âłíęłâ ł řňó÷íčő ęâłňłâ 13

          Âčăîňîâëĺíí˙ ňŕ đĺŕëłçŕöł˙ âčđîáłâ íŕđîäíčő ďđîěčńëłâ 9

          Âčăîňîâëĺíí˙ ňŕ đĺŕëłçŕöł˙ âłíęłâ 12

Ęóđşđńüęł ďîńëóăč 12

          Ęîíńóëüňŕöłéíł ďîńëóăč 15

          ˛íôîđěŕöłéíł ďîńëóăč 14
97

Äł˙ëüíłńňü  äîěŕříłő ăîńďîäŕđńňâ ˙ę đîáîňîäŕâöłâ äë˙ äîěŕříüîż ďđčńëóăč 12

Селищний голова                                                                      О. ШАПОВАЛОВ

Додаток  2 до рішення сесії
                                                                              Воскресенської селищної ради

                                                                              

ПОЛОЖЕННЯ
про акцизний збір

з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів



1. Îá'şęň îďîäŕňęóâŕíí˙.

1.1.Đĺŕëłçŕöł˙  ńóá’şęňŕěč  ăîńďîäŕđţâŕíí˙  đîçäđłáíîż  ňîđăłâëł
ďłäŕęöčçíčő  ňîâŕđłâ  áĺçďîńĺđĺäíüî  ăđîěŕä˙íŕě  ňŕ  łířčě  ęłíöĺâčě
ńďîćčâŕ÷ŕě äë˙ żő îńîáčńňîăî íĺęîěĺđöłéíîăî âčęîđčńňŕíí˙ íĺçŕëĺćíî âłä
ôîđěč đîçđŕőóíęłâ, ó ňîěó ÷čńëł íŕ đîçëčâ ó đĺńňîđŕíŕő, ęŕôĺ, áŕđŕő,
łířčő ńóá’şęňŕő ăîńďîäŕđţâŕíí˙ ăđîěŕäńüęîăî  őŕđ÷óâŕíí˙. 

2. Áŕçŕ îďîäŕňęóâŕíí˙.
2.1. Âŕđňłńňü ( ç ďîäŕňęîě íŕ äîäŕíó âŕđňłńňü) ďłäŕęöčçíčő ňîâŕđłâ.

3. Ставка податку.

3.1.Ставка податку  - 5 відсотків бази оподаткування.

4. Платники податку.

4.1.Платниками  податку  є  суб’єкти  господарювання  роздрібної  торгівлі
підакцизних  товарів  (алкогольні  напої,  пиво,  тютюнові  вироби,  тютюн,
промислові замінники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що
використовуються  як  компоненти  моторних  палив,  паливо  моторне
альтернативне).

Селищний голова                                                                    О.ШАПОВАЛОВ

                                                                      Додаток 3 до рішення сесії

                                                                                 Воскресенської селищної ради

ПОЛОЖЕННЯ

про транспортний податок

1. Платники податку

1.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в
тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством власні легкові автомобілі.

2. Îá'şęň îďîäŕňęóâŕíí˙.



2.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких
становить  понад  375  розмірів  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що
реалізує  державну  політику  економічного  розвитку,  за  методикою,
затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року
випуску,  типу  двигуна,  об’єму  циліндрів  двигуна,  типу  коробки
переключення  передач,  пробігу  легкового  автомобіля,  та  розміщується  на
його офіційному веб-сайті";

3. Ставка податку.

3.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у
розмірі    25  тисяч гривень  за  кожен  легковий  автомобіль,  що  є  об’єктом
оподаткування.

4. Порядок обчислення та сплати  податку.

4.1.Îá÷čńëĺíí˙  ńóěč  ďîäŕňęó  ç  îá’şęňŕ/îá’şęňłâ  îďîäŕňęóâŕíí˙
ôłçč÷íčő îńłá çäłéńíţşňüń˙ ęîíňđîëţţ÷čě îđăŕíîě çŕ ěłńöĺě đĺşńňđŕöłż
ďëŕňíčęŕ ďîäŕňęó. Ďîäŕňęîâĺ/ďîäŕňęîâł  ďîâłäîěëĺíí˙-đłřĺíí˙ ďđî ńďëŕňó
ńóěč/ńóě  ďîäŕňęó  ňŕ  âłäďîâłäíł  ďëŕňłćíł  đĺęâłçčňč  íŕäńčëŕţňüń˙
(âđó÷ŕţňüń˙) ďëŕňíčęó ďîäŕňęó ęîíňđîëţţ÷čě îđăŕíîě çŕ ěłńöĺě éîăî
đĺşńňđŕöłż  äî  1  ëčďí˙  đîęó  áŕçîâîăî  ďîäŕňęîâîăî  (çâłňíîăî)  ďĺđłîäó
(đîęó).  Ďîäŕňîę  ńďëŕ÷óşňüń˙  çŕ  ěłńöĺě  đĺşńňđŕöłż  îá’şęňłâ
îďîäŕňęóâŕíí˙  ł  çŕđŕőîâóşňüń˙  äî  âłäďîâłäíîăî  áţäćĺňó  çăłäíî  ç
ďîëîćĺíí˙ěč  Áţäćĺňíîăî  ęîäĺęńó Óęđŕżíč,  ďđîň˙ăîě 60 äíłâ ç äí˙ âđó÷ĺíí˙
ďîäŕňęîâîăî ďîâłäîěëĺíí˙-đłřĺíí˙;
4.2.  Ďëŕňíčęč ďîäŕňęó - ţđčäč÷íł îńîáč ńŕěîńňłéíî îá÷čńëţţňü ńóěó
ďîäŕňęó ńňŕíîě íŕ 1 ńł÷í˙ çâłňíîăî  đîęó ł äî  20 ëţňîăî  öüîăî  ć đîęó
ďîäŕţňü  ęîíňđîëţţ÷îěó  îđăŕíó  çŕ  ěłńöĺě  đĺşńňđŕöłż  îá’şęňŕ
îďîäŕňęóâŕíí˙  äĺęëŕđŕöłţ  çŕ  ôîđěîţ,  âńňŕíîâëĺíîţ  ó  ďîđ˙äęó,
ďĺđĺäáŕ÷ĺíîěó  ńňŕňňĺţ  46  öüîăî  Ęîäĺęńó,  ç  đîçáčâęîţ  đł÷íîż  ńóěč
đłâíčěč  ÷ŕńňęŕěč  ďîęâŕđňŕëüíî. Ďîäŕňîę  ńďëŕ÷óşňüń˙  çŕ  ěłńöĺě
đĺşńňđŕöłż  îá’şęňłâ  îďîäŕňęóâŕíí˙  ł  çŕđŕőîâóşňüń˙  äî  âłäďîâłäíîăî
áţäćĺňó  çăłäíî  ç  ďîëîćĺíí˙ěč  Áţäćĺňíîăî  ęîäĺęńó  Óęđŕżíč,  ŕâŕíńîâŕíčěč
âíĺńęŕěč  ůîęâŕđňŕëó  äî  30  ÷čńëŕ  ěłń˙ö˙,  ůî  íŕńňóďŕş  çŕ  çâłňíčě
ęâŕđňŕëîě, ˙ęł âłäîáđŕćŕţňüń˙ â đł÷íłé ďîäŕňęîâłé äĺęëŕđŕöłż"

4.3.  У  разі  спливу  п’ятирічного  віку  легкового  автомобіля  протягом
звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку
місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне)
п’яти років.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який  є  об’єктом  оподаткування,  транспортний  податок  за  такий  легковий
автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце
факт  незаконного  заволодіння  легковим  автомобілем,  якщо  такий  факт
підтверджується  відповідним  документом  про  внесення  відомостей  про
вчинення  кримінального  правопорушення  до  Єдиного  реєстру  досудових
розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У  разі  повернення  легкового  автомобіля  його  власнику  (законному
володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з  місяця,  в
якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого,
прокурора  чи  рішення  суду.  Платник  податку  зобов’язаний  надати
контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з
моменту отримання.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем,
який  відповідно  до  підпункту   цієї  статті  є  об’єктом  оподаткування,
уточнююча  декларація  юридичною  особою   платником  податку  подається
протягом  30  календарних  днів  з  дня  внесення  відомостей  про  вчинення
кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У  разі  повернення  легкового  автомобіля  його  власнику  уточнююча
декларація юридичною особою  платником податку подається протягом 30
календарних  днів  з  дня  складання  постанови  слідчого,  прокурора  чи
винесення ухвали суду.

 Фізичні особи  платники податку мають право звернутися з письмовою
заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення
звірки даних щодо:

а)  об’єктів  оподаткування,  що  перебувають  у  власності  платника
податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та
даними,  підтвердженими  платником  податку  на  підставі  оригіналів
відповідних  документів  (зокрема  документів,  що  підтверджують  право
власності  на  об’єкт  оподаткування,  перехід  права  власності  на  об’єкт
оподаткування,  документів,  що  впливають  на  середньоринкову  вартість
легкового автомобіля),  контролюючий орган за  місцем реєстрації  платника
податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове
податкове  повідомлення-рішення.  Попереднє  податкове  повідомлення-
рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні  особи   нерезиденти  у  порядку,  визначеному  цим  пунктом,
звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем
реєстрації об’єктів оподаткування".



Îđăŕíč âíóňđłříłő ńďđŕâ çîáîâ’˙çŕíł äî 1 ęâłňí˙ 2018 đîęó ďîäŕňč
ęîíňđîëţţ÷čě  îđăŕíŕě  çŕ  ěłńöĺě  đĺşńňđŕöłż  îá’şęňŕ  îďîäŕňęóâŕíí˙
âłäîěîńňł, íĺîáőłäíł äë˙ đîçđŕőóíęó ďîäŕňęó.
    Ç 1 ęâłňí˙ 2018 đîęó îđăŕíč âíóňđłříłő ńďđŕâ çîáîâ’˙çŕíł ůîěłń˙÷íî,
ó  10-äĺííčé  ńňđîę  ďłńë˙  çŕęłí÷ĺíí˙  ęŕëĺíäŕđíîăî  ěłń˙ö˙  ďîäŕâŕňč
ęîíňđîëţţ÷čě îđăŕíŕě  âłäîěîńňł,  íĺîáőłäíł  äë˙  đîçđŕőóíęó ďîäŕňęó,  çŕ
ěłńöĺě  đĺşńňđŕöłż  îá’şęňŕ  îďîäŕňęóâŕíí˙  ńňŕíîě  íŕ  ďĺđřĺ  ÷čńëî
âłäďîâłäíîăî ěłń˙ö˙.

Селищний голова          О. ШАПОВАЛОВ

АНАЛІЗ 
регуляторного впливу проекту рішення  Воскресенської селищної ради
„Про встановлення місцевих податків та зборів на території об’єднаної

територіальної громади Воскресенської селищної ради на 2020 рік»

1.Визначається  проблема,  яку  передбачається  розв'язати  шляхом
державного регулювання

Відповідно  до  пункту  24  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  селищні  ради  в  межах  повноважень,
визначених Податковим кодексом України, вирішують питання відповідно до
вимог цього Кодексу щодо встановлення  встановлення місцевих податків і
зборів.

Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи:
платники податку, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку,
порядок  обчислення  податку, податковий  період,  строк  та  порядок  сплати
податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку..

Ňŕęčě  ÷číîě,  çŕęîíîäŕâńňâîě  çŕęđłďëĺíčé  îáîâ’˙çîę  îđăŕíłâ
ěłńöĺâîăî  ńŕěîâđ˙äóâŕíí˙  ůîđł÷íî  äî  ďî÷ŕňęó  íŕńňóďíîăî  áţäćĺňíîăî
ďĺđłîäó  ďđčéěŕňč  đłřĺíí˙  ďđî  âńňŕíîâëĺíí˙  ďîäŕňęłâ  ł  ďłëüă  ůîäî  żő
ńďëŕňč.

Отже,  необхідність  прийняття  цього  регуляторного  акта  викликана
виконанням прямої норми законодавчих актів – Податкового кодексу України,
Бюджетного  кодексу  України  та  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні».

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб'єкти господарювання +
у  тому  числі  суб'єкти
малого підприємництва

+



Проблема,  яку  пропонується  врегулювати  в  результаті  прийняття
регуляторного  акта,  є  важливою  і  не  може  бути  розв'язана  за  допомогою
ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

2.Цілі регулювання:
Проект  рішення  «Про  встановлення  місцевих  податків  та  зборів  на

території об’єднаної територіальної громади Воскресенської селищної ради
на 2020 рік» розроблено з ціллю:

- виконання вимог Податкового кодексу України;

- встановлення місцевих зборів на території об’єднанної територіальної 
громади Воскресенської селищної радив частині встановлення єдиного, 
транспортного податків та акцизного збору.;

- встановлення оптимальних розмірів встановлення єдиного, транспортного 
податків та акцизного збору;

- забезпечення повноти сплати місцевих зборів до місцевого бюджету.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів
досягнення зазначених цілей.

   Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту
є:

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Відмовитись  від  прийняття  цього
регуляторного акта

Ця  альтернатива  є  неприйнятною,
оскільки  рішення  про  встановлення
місцевих  податків  та  зборів  офіційно
оприлюднюється  відповідним  органом
місцевого  самоврядування  до  15  липня
року, що передує бюджетному періоду, в
якому  планується  застосовування
встановлюваних  місцевих  податків  та
зборів  або  змін  (плановий  період).  В
іншому  разі  норми  відповідних  рішень
застосовуються  не  раніше  початку
бюджетного  періоду,  що  настає  за
плановим періодом. 

У  разі  якщо  селищна  рада  не
прийняла  рішення  про  встановлення



відповідних  місцевих  податків  і  зборів
(єдиного,  транспортного  податків  та
акцизного  збору),  такі  податки  до
прийняття  рішення  справляються
виходячи  з  норм  цього  Кодексу  із
застосуванням  їх  мінімальних  ставок,  а
плата  за  землю  справляється  із
застосуванням  ставок,  які  діяли  до  31
грудня  року,  що  передує  бюджетному
періоду, в якому планується застосування
плати за землю.

Запровадження мінімальних
ставок  призведе  до  значного
зменшення  фінансових  ресурсів
у бюджеті  селищної  ради,  що у
свою чергу не дасть можливість
належно  утримувати  соціальну
інфраструктуру  населених
пунктів селищної ради.

Прийняття  на  загальнодержавному
рівні нормативного акта

Буде  врегульовано  встановлення  єдиних
розмірів  місцевих  податків  і  зборів
(єдиного,  транспортного  податків  та
акцизного збору) для усіх сіл і селищ, що
входять  до  території  Воскресенської
селищної ради.

Оцінюючи  зазначені  альтернативи,  перевага  була
віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку
досягти  мети  можливо  в  коротший  термін,  з  урахуванням
особливостей ситуації, яка склалася. 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення
цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишити існуючу на 
даний момент ситуацію 
без змін

Відсутні. Альтернатива є 
неприйнятною, оскільки 
можливе призведення до 
зменшення надходжень до
місцевого бюджету

Прийняття рішення Покращення існуючого Процедура розробки 



стану, які випливають на 
забезпечення повноти 
сплати місцевих податків 
та зборів до місцевого 
бюджету 

регуляторного акта 
(витрати робочого часу 
працівників пов'язані з 
підготовкою 
регуляторного акта)

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишити існуючу на 
даний момент ситуацію 
без змін

Відсутні. Альтернатива є 
неприйнятною, оскільки у
зв’язку з об’єднанням 
територіальних громад 
виникає необхідність 
прийняття відповідного 
рішення.

Прийняття рішення Затвердження єдиного 
механізму сплати 
місцевих податків та 
зборів

Не потребує матеріальних
та інших витрат.

Оцінка  впливу  на  сферу  інтересів  суб'єктів
господарювання:

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб'єктів
господарювання, 
що підпадають 
під дію 
регулювання, 
одиниць

- - - 388 388

Питома вага групи
у загальній 
кількості, 
відсотків

- - - 100 х

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3

Залишити існуючу на даний 
момент ситуацію без змін

Відсутні. Альтернатива є 
неприйнятною, оскільки
виникає необхідність 
прийняття відповідного 
рішення.

Прийняття рішення Забезпечення єдиного 
порядку нарахування та 

Сплата місцевих 
податків та зборів



сплати місцевих 
податків і зборів

ІV.  Вибір  найбільш  оптимального  альтернативного  способу
досягнення цілей

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 
вирішення проблеми)

Бал результативності (за 
чотирибаль-ною 
системою оцінки)

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного 
бала

Залишити існуючу на 
даний момент ситуацію 
без змін

1 У разі залишення 
існуючої на даний момент
ситуації без змін виникне 
проблема пов’язана із  
дією акту

Прийняття рішення 4 У разі прийняття акта 
буде 
забезпечено єдиний 
порядку нарахування та 
сплати місцевих податків 
і зборів в частині  
єдиного, транспортного 
податків та акцизного 
збору

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок)
Залишення існуючої на 
даний момент ситуації без
змін

У разі залишення 
існуючої на даний момент
ситуації без змін, вигоди 
для інтересів місцевої 
влади,суб’єктів 
господарювання та 
громадян відсутні.

У разі залишення 
існуючої на даний момент
ситуації без змін, витрати 
для інтересів місцевої 
влади,суб’єктів 
господарювання та 
громадян відсутні.

Прийняття рішення У разі прийняття проекту 
рішення виникає 
наступна вигода: 

Для інтересів місцевої 
влади

Збільшення  надходжень
до  бюджету  селищної
ради  завдяки  регулярним
та  стабільним
надходженням від  сплати
місцевих податків і зборів

Прийняття рішення



Для  інтересів  суб’єктів
господарювання

Забезпечення  єдиного
порядку  нарахування  та
сплати  місцевих  податків
і зборів

Для інтересів громадян  

Збільшення  дохідної
частини  бюджету
селищної  ради  і,  як
наслідок,  надійне
функціонування
бюджетної  сфери
селищної ради

Рейтинг Аргументи щодо переваги 
обраної 
альтернативи/причини 
відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 
регуляторного акта

Залишення існуючої на 
даний момент ситуації 
без змін

Не забезпечується 
досягнення цілей щодо 
забезпечення єдиного 
порядку нарахування та 
сплати місцевих податків і
зборів 

Зовнішні чинники на дію 
регуляторного акта у разі 
залишення існуючої на 
даний момент ситуації без
змін відсутні

Прийняття рішення Встановлені цілі, а саме: 

- виконання вимог 
Податкового кодексу 
України;

- встановлення місцевих 
податків та зборів на 
території об’єднанної 
територіальної громади 
Воскресенської селищної 
ради (єдиного, 
транспортного податків та
акцизного збору);

До зовнішніх факторів, 
що можуть вплинути на 
дію регуляторного акту 
можна віднести зміну  в 
діючому законодавстві.



- встановлення 
оптимальних розмірів 
єдиного, транспортного 
податків і акцизного 
збору;

- забезпечення повноти 
сплати місцевих зборів до 
місцевого бюджету

4.Механізми  та  заходи,  які  пропонуються  для  розв’язання
проблеми.

Çŕçíŕ÷ĺíó  ďđîáëĺěó  ďëŕíóşňüń˙  đîçâ'˙çŕňč  řë˙őîě  çŕňâĺđäćĺíí˙
Ďîëîćĺíí˙  ďđî  đîçěłđ  ńňŕâęč  şäčíîăî  ďîäŕňęó  äë˙  ńóá'şęňłâ
ďłäďđčşěíčöüęîż äł˙ëüíîńňł, Ďîëîćĺíí˙ ďđî ŕęöčçíčé ďîäŕňîę ç đĺŕëłçŕöłż
ńóá’şęňŕěč  ăîńďîäŕđţâŕíí˙  đîçäđłáíîż  ňîđăłâëł  ďłäŕęöčçíčő  ňîâŕđłâ,
Ďîëîćĺíí˙ ďđî ňđŕíńďîđňíčé ďîäŕňîę çîęđĺěŕ:

-  встановлюються  розміри  єдиного,  транспортного
податків і акцизного збору;

- затверджуються положення про нарахування та сплату
відповідних податків і зборів.

Реалізація  норм  цього  регуляторного  акта  сприятиме  дотриманню
принципів  державної  регуляторної  політики,  а  саме:  доцільності,
ефективності,  прозорості,  передбачуваності,  врахуванню громадської думки
при вирішенні питань, пов’язаних з встановлення розмірів місцевих податків
і зборів.

5.Обґрунтування  можливості  досягнення  встановлених  цілей  у
разі прийняття запропонованого регуляторного акта 

У  разі  прийняття  запропонованого  регуляторного  акта  рівень
можливостей досягнення цілей передбачених є  високим, оскільки суб’єкти
господарювання  зацікавлені  у  прозорості  та  відкритості  встановлення
місцевих податків і зборів.

Реалізація  запроваджень  регуляторного  акта  не  потребує  додаткових
матеріальних та фінансових витрат з бюджету селищної ради.

Вплив  зовнішніх  факторів  виключений,  за  винятком,  випадку  змін
законодавства України у сфері регулювання цього питання.

6.  Оцінка  виконання  вимог  регуляторного  акта  залежно  від
ресурсів,  якими розпоряджаються органи виконавчої  влади чи органи
місцевого  самоврядування,  фізичні  та  юридичні  особи,  які  повинні
впроваджувати або виконувати ці вимоги



Під регулювання цього регуляторного акта  підпадають громадяни та
суб'єкти господарювання мікропідприємництва. Загальна кількість громадян,
які підпадають під дію цього акту складає  415. 

Питома  вага  громадян,  суб'єктів  малого  підприємництва  у  загальній
кількості  суб'єктів  господарювання,  на  яких  поширюється  регулювання,
складає 100%.

Розрахунок  витрат  на  запровадження  державного  регулювання  для
суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в Додатку 1.

7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Ňĺđěłí  äłż  đĺăóë˙ňîđíîăî  ŕęňŕ  2020  đłę,  çěłíč  ňŕ  äîďîâíĺíí˙
áóäóňü âíîńčňčńü çŕ ďîňđĺáîţ ó âłäďîâłäíîńňł äî çěłí çŕęîíîäŕâńňâŕ
Óęđŕżíč 

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

встановити такі статистичні показники:
1.Розмір надходжень до бюджету селищної ради від сплати єдиного та

транспортного податків і акцизного збору.
2.Кількість  суб'єктів  господарювання,  на  яких  поширюється  дія

регуляторного акта.
3.Розмір  коштів  і  час,  що  витрачається  суб'єктами  господарювання,

пов'язаними з виконанням вимог акта.
4.Рівень  поінформованості  суб'єктів  господарювання  з  основних

положень регуляторного акта.
9.Заходи відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження  результативності  проекту  рішення  Воскресенської

селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території
об’єднаної  територіальної  громади  Воскресенської  селищної  ради  на  2020
рік», здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове  відстеження  результативності  даного регуляторного акта  буде
проведено до дня набрання чинності чинного регуляторного акта.

У  разі  виявлення  неврегульованих  та  проблемних  питань,  шляхом
аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть
вноситись відповідні зміни.    

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід
надсилати  на  адресу:  57210,  Миколаївська  обл.,  Вітовський  район,   смт.
Воскресенське, вул. Соборна, 86 тел. 68-11-94,  e-mail: Voskresenska-rada@i.ua

М-ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

mailto:Voskresenska-rada@i.ua


      1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо
оцінки пливу регулювання.
      Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на
суб’єктів   малого  підприємництва  та  визначення  детального  переліку
процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено
розробником у І кварталі 2019 року. 

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі
(круглі

столи, наради, робочі  зустрічі тощо), інтернет-
консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні

мережі
тощо), запити (до підприємців, експертів,

науковців тощо)

Кількість
учасників

консультацій,
осіб

1 -робоча зустріч 30
Основні результати консультацій (опис):
Доведення  до  відома  присутніх  розрахунки  та  обґрунтування  нагальної
необхідності
перегляду  ставок  податків. При  розробці  проекту  регуляторного  акта
враховано  думку  суб’єктів  господарювання  щодо визначення  найбільш
оптимальних ставок податків, з дотриманням вимог чинного законодавства

       2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
      - кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 
388 (одиниць), з яких усі належать до суб’єктів мікропідприємництва, тобто 
їх питома вага складає 100%.
    3. Розрахунок витрат суб’єктів мікропідприємництва на виконання вимог 
регулювання

№
п/п

Оцінка “прямих” витрат
суб’єктів малого

підприємництва на
виконання регулювання

У перший рік
(стартовий рік
упровадження
регулювання)

Періодичні (за
наступний

рік)

Витрати за 5
років

1 Придбання необхідного 
обладнання (пристроїв,
машин, механізмів)

0,0 0,0 0,0

2 Процедури повірки та/або 
постановки на
відповідний облік у 
визначеному органі
державної влади чи 

0,0 0,0 0,0



місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації 

обладнання
(експлуатаційні витрати – 
витратні матеріали)

0,0 0,0 0,0

4 Процедури 
обслуговування 
обладнання (технічне
обслуговування)

0,0 0,0 0,0

5 Інші процедури 
(уточнити)

- - -

6 Разом, гривень х
7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що 
повинні
виконати вимоги 
регулювання, одиниць
Транспортний податок
Акцизний податок
Єдиний податок

1
38
349

8 Сумарно, гривень 1*0,0=0,0грн
38*0,0=0,0грн.
349*0,0=0,0грн

№
п/п

Оцінка вартості
адміністративних
процедур суб’єктів

малого підприємництва
щодо

виконання регулювання
та звітування

У перший рік
(стартовий рік
упровадження
регулювання)

Періодичні (за
наступний

рік)

Витрати за 5
років

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом 
на
01.01.2019 року 4173 грн. У погодинному визначенні розмір становить 25.13 
грн. (ст. 8
Закону України від  23 листопада 2018 року № 2629-VIII.

1 Процедури отримання 
первинної інформації про
вимоги регулювання
Витрати часу на 
отримання інформації про
регуляторний акт (пошук 
рішення на Інтернет-

Оціночно: 0,25 годин*4=1 год/рік



сторінці міської ради), 
отримання необхідної
форми для звітування.
Стосується 100% 
суб’єктів.

2

Процедури організації 
виконання вимог
регулювання
Стосується 100% 
суб’єктів.

Оціночно: 0,5 годин*12 місяців=6

3

Процедури офіційного 
звітування
(Витрати часу на 
отримання інформації про 
звіт
щодо регуляторного акту, 
отримання необхідних
форм та визначення 
органу, що приймає звіти, 
та
місця звітності)+
Стосується 100% 
суб’єктів
Витрати часу на 
заповнення звітної форми:
Стосується 100% 
суб’єктів
Витрати часу на передачу 
звітної форми:
Стосується 100% 
суб’єктів
Оцінка витрат часу на 
корегування (оцінка
природного рівня 
помилок):

Оціночно: 1 година

Оціночно: 0,25 години 

Оціночно: 1,5 годин 

Оціночно: природний рівень - 5% від
загальної кількості

4
Процедури щодо 
забезпечення процесу 
перевірок

5
Інші процедури 
(уточнити)

6

Разом, гривень
Транспортний податок
Акцизний податок
Єдиний податок

1 особа * 9,0 годин * 25.13 грн. =226.17 грн.
38 осіб* 9,0 годин * 25.13 грн. = 8594.46 грн.
349* 9,0 годин * 25.13 грн. =78933.33

7 Кількість суб’єктів 



малого підприємництва, 
що мають виконати 
вимоги регулювання, 
одиниць
Транспортний податок
Акцизний податок
Єдиний податок

1особа
38 осіб
349 осіб

8

Сумарно з урахуванням 
виправлених похибок,
Гривень
Транспортний податок
Акцизний податок
Єдиний податок

226.17 грн.*1,05=237.5 грн.
8594.46*1.05=9024.9 грн.

78933.33*1.05=82879.65 грн.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п Показник Перший рік
регулювання
(стартовий)

За п’ять років

1 Оцінка “прямих” витрат
суб’єктів підприємництва 
на
виконання регулювання

0,0 грн.
(дані рядка 8 
пункту
3 М-тесту)

0,0 грн.

2 Оцінка вартості
адміністративних процедур
для суб’єктів 
підприємництва
щодо виконання 
регулювання
та звітування
Транспортний податок
Акцизний податок
Єдиний податок

 (дані
рядка 8)

0.0 грн.

3 Сумарні витрати суб’єктів
підприємництва на 
виконання
з апланованого 
регулювання
Транспортний податок
Акцизний податок
Єдиний податок

 (сума рядків 1 та 2 
цієї таблиці)

237.5 грн.
9024.9 грн.

82879.65 грн.

0,0 грн.

237.5 грн.
9024.9 грн.

82879.65 грн.



5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання.
     Пом’якшувальними  заходами  для  суб’єктів  малого  підприємництва
можуть бути:
      - спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання;
     - встановлення зменшених ставок податків. Ставка транспортного податку
регламентована Кодексом і  збільшенню чи зменшенню не підлягає. Чинне
податкове  законодавство  передбачає  пряме  регулювання  питань порядку,
строків,  звітування  та  сплати  податку  на  майно  (визначається виключно
нормами Податкового кодексу України).
     Таким чином,  Воскресенська селищна рада не має повноважень щодо
встановлення  пом’якшувальних  заходів  з  адміністративних  процедур
регулювання. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення
змін до  податкового  законодавства  України. Відповідно  до  податкового
законодавства до повноважень органів.  місцевого самоврядування належить
встановлення ставок по місцевих податках і  зборах у межах, встановлених
Кодексу.
    Таким чином, прийняття ставок місцевих податків та зборів у розмірах
запропонованих у проекті рішення «Про встановлення місцевих податків та
зборів  на  території  об’єднаної  територіальної  громади  Воскресенської
селищної  ради  на  2020  рік»  є  законним  повноваженням  Воскресенської
селищної ради. 

 Селищний голова                                                                   О.ШАПОВАЛОВ


