
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

57 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

18 червня  2020 року с. Судилків №       27 

 

Про місцеві податки і збори на 

території Судилківської сільської 

ради 

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої 

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження 

форм типового рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,  враховуючи  рекомендації 

постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку , сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити році на території Судилківської сільської ради ставки транспортного 

податку та затвердити Положення про порядок обчислення та сплату транспортного  

податку згідно з додатком 1. 

2. Встановити на території Судилківської сільської ради ставки єдиного податку та 

затвердити Положення про порядок обчислення та сплату єдиного  податку згідно з 

додатком 2. 

3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на сайті сільської ради. 
4. Рішення 42 сесії сільської ради від 21.06.2019 року №8 «Про місцеві податки і 

збори на 2020 рік» визнати такими, що втратило чинність з 01.01.2021 року. 

5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на фінансовий відділ сільської ради.  

 

 

 

            Сільський голова                                                                                 Тетяна КОТИК 
 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                      Додаток № 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради  

від  18.06.2020р. №27 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок обчислення та сплату транспортного  податку 

 на території Судилківської сільської ради 

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, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті є 

об’єктами оподаткування. 

2. Об’єкт оподаткування 

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. 

3. База оподаткування 

3.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 267 ПКУ. 

3.2. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 

000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до 

підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті.  

4. Ставка податку та податковий період 
4.1. Вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

за методикою, затвердженою постановою КМУ від 18.02.2016 № 66   

 

5. Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 

6. Порядок обчислення та сплати податку 

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб 

здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. 

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та 

відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку 

контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового 

(звітного) періоду (року). 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується 

фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на 

такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 

власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про 

сплату податку фізичним особам  нерезидентам здійснюють контролюючі органи за 



місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких 

нерезидентів. 

6.3.Шепетівський відділ поліції ГУНП в Хмельницькій області зобов’язаний до 1 

квітня  подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 

відомості, необхідні для розрахунку податку. 

З 1 квітня Шепетівський відділ поліції ГУПН  в Хмельницькій області зобов’язаний 

щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати 

контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації 

об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця. 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної податкової політики. 

6.4. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 

станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому 

органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою 

у порядку, передбаченому статтею 46  Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми 

рівними частками поквартально. 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною 

особою  платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на 

такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності 

на такий об’єкт. 

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до 

іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 

січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на 

зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником  починаючи з місяця, в якому він 

набув право власності на цей об’єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику 

після отримання інформації про перехід права власності. 

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується 

пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому 

проведено реєстрацію транспортного засобу. 

 

7. Порядок сплати податку 

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до місцевого бюджету сільської ради згідно з положеннями Бюджетного 

кодексу України. 

 

8. Строки сплати податку 

8.1. Транспортний податок сплачується: 

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-

рішення; 

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"; 

 

9.  Відповідальність платників і контроль за стягненням податку. 

9.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового 

обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України. 

9.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю і 

своєчасністю перерахування податку. 

 

 

Спеціаліст-фінансист                  Галина ШМИГОВАНА 

  



Додаток № 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради від 

18.06.2020р. №27 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок обчислення та сплату єдиного  податку на території 

Судилківської сільської ради 

 

              

1. Загальні положення 

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 

частини 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до пункту 

10.1.2 статті 10, ст.291 – 300 розділу ХІІ Податкового кодексу України.  

Єдиний податок являє собою форму заміни сплати встановлених законодавством 

податків і зборів (обов'язкових платежів) при спрощеній системі оподаткування, обліку та 

звітності. 

2. Платники податку 

2.1.Платниками єдиного податку є суб'єкти господарювання – фізичні та юридичні 

особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і 

при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання 

свідоцтва платника єдиного податку, форма та порядок видачі якого встановлюються 

Міністерством фінансів України. 

При цьому спрощену систему оподаткування, обліку та звітності мають право 

обрати суб'єкти господарювання, які поділяються на такі групи платників єдиного 

податку: 

а) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на 

ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і 

обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;  

б) друга група - 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 1 500 000 гривень.  

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають 

посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна 

(група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до 

третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для 

третьої групи. 

 

2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку: 

2.2.1. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – другої груп : 

2.2.1.1.Суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), 

які здійснюють: 

а) діяльність з організації та проведення азартних ігор, лотерей (крім 

розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора; 

б) обмін іноземної валюти; 



в) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного 

продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних 

осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 

г) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, у тому числі органогенного утворення; 

д) видобуток, реалізацію корисних копалин;  

е) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері 

страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України" Про 

страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами; 

ж) діяльність з управління підприємствами; 

з) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку; 

и) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність з 

організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або 

антикваріату;  

і) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;  

2.2.1.2 Фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та 

дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;  

2.2.1.3. Фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна 

площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 

100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, 

загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 

2.2.1.4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального 

пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, 

визначені законом; реєстратори цінних паперів;  

2.2.1.5. Суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що 

належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або 

перевищує 25 відсотків; 

2.2.1.6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи 

юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;  

2.2.1.7. Фізичні та юридичні особи - нерезиденти;  

2.2.1.8. Суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію 

платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, 

що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).  

2.3. Платники єдиного податку першої - другої груп повинні здійснювати 

розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в 

грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).  

2.4. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою 

групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:  

- виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;  

- послуги з ремонту взуття;  

- виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;  

- виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;  

- виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;  

- виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;  

- виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним 

замовленням;  

- виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;  

- додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;  

- послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;  

- виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;  

- послуги з ремонту трикотажних виробів;  

- виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;  



- послуги з  ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;  

- виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним 

замовленням;  

- послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;  

- виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;  

- послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;  

- виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;  

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і 

мопедів за індивідуальним замовленням;  

- послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури;  

- послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;  

- послуги з ремонту годинників;  

- послуги з ремонту велосипедів;  

- послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;  

- виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;  

- послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього 

вжитку та металовиробів;  

- виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;  

- послуги з ремонту ювелірних виробів;  

- прокат речей особистого користування та побутових товарів;  

- послуги з виконання фоторобіт;  

- послуги з оброблення плівок;  

- послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;  

- послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;  

- вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;  

- послуги перукарень;  

- ритуальні послуги;  

- послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;  

- послуги домашньої прислуги;  

- послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним 

замовленням.  

2.5. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати 

та подання податкової звітності з таких податків і зборів: 

 - податку на прибуток підприємств;  

 - податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що 

отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - другої 

групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою; 

3.Ставки та порядок обчислення податку 

3.1.Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність,  

залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:  

а) для першої групи платників єдиного податку - у розмірі 10 відсотків 

прожиткового мінімуму громадян ;  

б) для другої групи платників єдиного податку - у розмірі 15 відсотків мінімальної 

заробітної плати.   

3.2. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку 

першої, другої  групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:  

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах а), б) і в) пункту 

2.1 розділу 2 цього Положення;  

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві 

платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;  

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж 

зазначений у цій главі;  



4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права 

застосовувати спрощену систему оподаткування.  

3.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох 

видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного 

податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.  

3.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради 

або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 

перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний 

розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників 

єдиного податку. 

3.5. Ставки, встановлені пунктами 3.2-3.4 цього розділу застосовуються з 

урахуванням таких особливостей: 

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі 

перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у підпункті а) пункту 2.1. 

розділу 2. цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на 

застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої 

або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного 

податку у розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, 

у якому допущено перевищення обсягу доходу;  

2) платники єдиного податку другої групи, які у календарному кварталі 

перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у підпункті б) пункту 2.1. 

розділу 2. цього Положення, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на 

застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої 

групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.  

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного 

податку у розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, 

у якому допущено перевищення обсягу доходу;  

 

4.Строки та порядок сплати єдиного податку 

4.1.Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок 

шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.  

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку 

авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до 

кінця поточного звітного року. 

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю 

найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного 

місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка 

(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп 

здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника 

єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду 

щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності. 

4.2.Єдиний податок сплачується суб'єктами підприємницької  діяльності 

самостійно на рахунки бюджету міста, відкриті Управлінням Державної казначейської 

служби України у Хмельницькій області для цих платежів згідно з кодами класифікації 

доходів бюджету. 

 

  



5.Строки та порядок подання звітності 

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп , які не є платниками податку 

на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками 

робочого дня, відображення отриманих доходів.  

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством 

фінансів України. 

5.2. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної 

податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку протягом 60 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року. 

5.3. Платники єдиного податку другої  групи подають до органу державної 

податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку протягом 40 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. 

5.4.Форма податкової декларації встановлюється Державною податковою службою 

України за погодженням Міністерства фінансів України. Податкова декларація подається 

до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси платника. 

 

6.Пільги по податку 

Пільги по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва не передбачені. 

 

7. Відповідальність платників і контроль за стягненням єдиного податку 
7.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового 

обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України. 

7.2. Податкові органи здійснюють контроль за повнотою справляння, правильністю 

і своєчасністю перерахування єдиного податку. 

 

 

 

 

Спеціаліст-фінансист      Галина ШМИГОВАНА 

 


