
 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 
 26 червня  2020 року   № 20                                                                       
       Новомар'ївка                         
                                              
Про встановлення ставок єдиного податку             ХІ  сесія сьомого скликання 
за видами діяльності на території                                                  
 Новомар'ївської об’єднаної територіальної  
громади  

      Відповідно до  ст.293 Податкового кодексу України , керуючись  п. 24, п. 28 
статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою 
збільшення надходжень до місцевого бюджету,   враховуючи висновок 
постійної комісії сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів  від 
26.06.2020 року , заслухавши і обговоривши інформацію головного спеціаліста 
сільської ради Погасій В.П.,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити ставки  єдиного податку за видами діяльності на території 
Новомар'ївської  ОТГ згідно додатку 1. 

2.  Встановити  з 01.01.2021  року ставки єдиного податку для суб’єктів 
підприємницької діяльності за один календарний місяць в таких розмірах: 
2.1 для першої  групи платників єдиного податку, які здійснюють 
підприємницьку діяльність на території України – встановити у відсотках 
 ( фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. 
2.2 для другої групи платників єдиного податку які здійснюють 
підприємницьку діяльність на території України – встановити відсоткові ставки 
до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року. 
Обов'язковими елементами  встановлення податку визначається ст. 

293Податкового кодексу України,  а саме: 

- платники податку : ст. 291 Податкового кодексу України; 
- об'єкт оподаткування: ст. 292, 292'  Податкового кодексу України; 
- база оподаткування: ст. 292, 292' Податкового кодексу України; 
- ставка податку: ст. 293  Податкового кодексу України; 



- порядок обчислення податку: ст. 293 Податкового кодексу України; 
- податковий період: ст. 294  Податкового кодексу України; 
- строк та порядок сплати податку: ст. 295 Податкового кодексу України;  
- строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку: ст. 296, 
297 Податкового кодексу України; 
3. Контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати 
єдиного податку, в межах повноважень, визначених Податковим кодексом 
України, здійснюють органи державної податкової служби. 
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року 
5.Дане рішення оприлюднити  на інформаційному  стенді Новомар'ївської 
сільської ради та на офіційному веб-сайті Новомарївської сільської ради. 
6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради  з планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку громади та інвестицій. 
 
   Сільський голова                                                                        Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток 1  
                                                           до рішення Новомар’ївської сільської  ради               
                                                           від 26 червня 2020 року  № 20 

 

Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності -  
фізичних осіб, на території Братського району за КВЕД ДК 009-2010 

    

Код виду 
економічної 
діяльності 

Види діяльності 

Ставка у відсотках 
 до мінімальної 

заробітної плати на 1 
січня податкового 

(звітного) року 
для 

першої 
групи 

платників 

для 
другої 
групи 

платників 

01.11 

 Вирощування зернових культур      (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних 
культур                         18 

01.13 
Вирощування овочів і баштанних культур 
коренеплодів і бульбоплодів  18 

01.41 
Розведення великої рогатої худоби  молочних 
порід  18 

01.46 Розведення свиней  18 
01.47 Розведення свійської  птиці  18 
01.49 Розведення інших тварин  18 
01.50 Змішане сільське господарство   18 
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві    9 14 
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві    9 14 
02.20 Лісозаготівлі 9 14 
03.11 Морське рибальство                      18 
03.12 Прісноводне рибальство                  18 
10.11 Виробництво м'яса  18 
10.13 Виробництво м'ясних продуктів  18 

10.20 
Перероблення та консервування риби,  
ракоподібних і молюсків                 18 

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів     18 

10.51 
Перероблення молока, виробництво масла та 
сиру                                 18 

10.61 

 Виробництво продуктів    борошномельно-
круп'яної промисловості 
  18 

10.92 
Виробництво готових кормів для   домашніх 
тварин      18 

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива;  14 



виробництво борошняних кондитерських 
виробів, тортів і тістечок тривалого 
зберігання    

10.82 
Виробництво какао, шоколаду та    цукрових 
кондитерських виробів       18 

10.85 Виробництво готової їжі та страв        18 

10.89 
Виробництво інших харчових продуктів, не 
віднесених до інших угруповань   18 

11.07 

Виробництво безалкогольних напоїв;    
виробництво мінеральних вод та інших вод, 
розлитих у пляшки       18 

13.30 Оздоблення текстильних виробів          18 

13.92 
Виробництво готових текстильних      
виробів, крім одягу      9 18 

13.96 
Виробництво інших текстильних виробів 
технічного та промислового призначення 9 18 

13.99 
Виробництво інших текстильних виробів, н. 
в. і. у.         9 18 

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів  9 18 

14.39 
Виробництво іншого трикотажного та 
в'язаного одягу     9 18 

14.11 Виробництво одягу зi шкіри 9 18 
14.12 Виробництво робочого одягу 9 18 
14.13 Виробництво верхнього одягу 9 18 
14.14 Виробництво спiльнього одягу 9 18 
14.19 Виробництво іншого одягу та аксесуарів 9 18 
14.20 Виготовлення виробів із хутра          9 18 

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, 
лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших 
матеріалів  9 18 

15.20 Виробництво взуття 9 18 
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво    18 

16.23 
Виробництво інших дерев'яних будівельних 
конструкцій і столярних виробів   9 18 

16.24 Виробництво дерев'яної тари 9 18 

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; 
виготовлення виробів з корка, соломки та 
рослинних матеріалів для плетіння  9 18 

17.11 Виробництво паперової маси              18 
17.12 Виробництво паперу та картону  18 
58.14 Видання журналів і періодичних видань   18 
58.19 Інші види видавничої діяльності   18 

18.13 
Виготовлення друкарських форм і  надання 
інших поліграфічних послуг   18 

22.21 
Виробництво плит, листів, труб і  профілів із 
пластмас        18 



23.12 Формування й оброблення листового скла  18 

23.19 
Виробництво й оброблення інших скляних 
виробів, у тому числі технічних     18 

23.49 Виробництво інших керамічних виробів    18 
23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей   18 

23.61 
Виготовлення виробів із бетону для 
будівництва  18 

23.63 
Виробництво бетонних розчинів, готових для 
використання    18 

23.69 
Виробництво інших виробів із бетону  гіпсу 
та цементу   18 

23.70 
Різання, оброблення та оздоблення  
декоративного та будівельного каменю    18 

23.99 
Виробництво неметалевих мінеральних   
виробів, н. в. і. у.    18 

25.11 
Виробництво будівельних металевих   
конструкцій і частин конструкцій  18 

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон    18 

25.29 
Виробництво інших металевих баків,   
резервуарів і контейнерів    18 

25.61 
Оброблення металів та нанесення   покриття 
на метали    18 

25.62 Механічне оброблення металевих виробів 9 14 

25.93 
Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і 
пружин 9 14 

25.99 
Виробництво інших готових металевих   
виробів, н. в. і. у. 9 14 

31.01 
Виробництво меблів для офісів і  підприємств 
торгівлі    9 18 

31.02 Виробництво кухонних меблів            9 18 

31.09 
Виробництво інших меблів               
 індивідуальними замовленнями населення 9 18 

32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і.  18 

13.99 
Виробництво інших текстильних виробів,н. в. 
і. у.   18 

38.31 
Демонтаж (розбирання) машин і 
устаткування   18 

38.32 Відновлення відсортованих відходів   18 

43.12 
Підготовчі роботи на будівельному 
майданчику   18 

43.99 
Інші спеціалізовані будівельні роботи,н. в. і. 
у.  18 

43.22 
Монтаж водопровідних мереж, систем  
опалення та кондиціонування    18 

43.23 Електромонтажні роботи                  18 
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи         18 



43.22 
Монтаж водопровідних мереж, систем   
опалення та кондиціонування    18 

43.31 Штукатурні роботи                       18 
43.32 Установлення столярних виробів   18 
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  18 
43.34 Малярні роботи та скління  18 
43.39 Інші роботи із завершення будівництва   18 

45.20 
Технічне обслуговування та ремонт 
автомобiлiв 9 18 

45.31 
Оптова торгівля деталями та приладдям для 
автотранспортних засобів     18 

45.32 
Роздрібна торгівля деталями та   приладдям 
для автотранспортних засобів 9 18 

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та   
приладдям до них, технічне обслуговування і 
ремонт мотоциклів  18 

46.11 

Діяльність посередників у торгівлі    
сільськогосподарською сировиною,   живими 
тваринами, текстильною   сировиною та 
напівфабрикатами     18 

46.13 

Діяльність посередників у торгівлі   
деревиною, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічними виробами           18 

46.14 

Діяльність посередників у торгівлі    
машинами, промисловим устаткуванням,  
суднами  та літаками             18 

46.15 

Діяльність посередників у торгівлі    
меблями, господарськими товарами,  
залізними та іншими металевими  виробами         18 

46.17 

Діяльність посередників у торгівлі   
продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами   18 

46.18 
Діяльність посередників, що  спеціалізуються 
в торгівлі іншими  товарами      18 

46.19 
Діяльність посередників у торгівлі   товарами 
широкого асортименту  18 

46.21 
Оптова торгівля зерном, необробленим  
тютюном, насінням і кормами для тварин  18 

46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами    18 

46.24 
Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та 
шкірою   18 

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами      18 

46.32 
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними  
продуктами  18 

46.33 
Оптова торгівля молочними продуктами, 
яйцями, харчовими оліями та жирами   18 



46.34 Оптова торгівля напоями                 18 

46.36 
Оптова торгівля цукром, шоколадом і 
кондитерськими виробами    18 

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами   
харчування, у тому числі рибою,  
ракоподібними та молюсками   18 

46.39 

Неспеціалізована оптова торгівля  
продуктами харчування, напоями та   
тютюновими виробами       18 

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами   18 
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям        18 

46.43 

Оптова торгівля побутовими  
електротоварами й електронною апаратурою 
побутового призначення для приймання, 
записування, відтворювання звуку й 
зображення     18 

46.44 

Оптова торгівля посудом, виробами зi скла, 
фарфору та кераміки,  шпалерами та 
засобами для чищення  18 

46.45 
Оптова торгівля парфумними та  
косметичними товарами    18 

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними   товарами   18 

46.47 
Оптова торгівля меблями, килимами й   
освітлювальним приладдям   18 

46.72 
Оптова торгівля металами та металевими 
рудами   18 

46.73 

Оптова торгівля деревиною,  будівельними 
матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням     18 

46.74 

Оптова торгівля залізними виробами, 
водопровідним і опалювальним 
устаткуванням і приладдям до нього    18 

46.75 
Оптова торгівля хімічними продуктами  
   18 

46.76 
Оптова торгівля іншими проміжними   
продуктами   18 

46.51 

Оптова торгівля комп'ютерами,    
периферійним устаткуванням і програмним 
забезпеченням   18 

46.66 
Оптова торгівля іншими офісними  
машинами й устаткуванням   18 

46.69 
Оптова торгівля іншими машинами й   
устаткуванням    18 

46.61 
Оптова торгівля сільськогосподарськими 
машинами й устаткуванням    18 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля        18 



47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими  
виробами    9 18 

47.19 
Інші види роздрібної торгівлі в  
неспеціалізованих магазинах  9 18 

47.21 
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в 
спеціалізованих магазинах  9 18 

47.22 
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними  
продуктами в спеціалізованих магазинах 9 18 

47.23 
Роздрібна торгівля рибою,  ракоподібними та 
молюсками в  спеціалізованих магазинах  9 18 

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними 
виробами, борошняними та цукровими 
кондитерськими виробами в спеціалізованих 
магазинах  9 18 

47.29 
Роздрібна торгівля іншими продуктами  
харчування в спеціалізованих магазинах 9 18 

47.73 
Роздрібна торгівля фармацевтичними    
товарами в спеціалізованих магазинах  9 18 

47.74 

Роздрібна торгівля медичними й    
ортопедичними товарами в спеціалізованих 
магазинах  9 18 

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними    товарами 
та туалетними при належностями в 
спеціалізованих магазинах   9 18 

47.51 
Роздрібна торгівля текстильними    товарами 
в спеціалізованих магазинах  9 18 

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами  9 18 

47.41 
|Роздрібна торгівля одягом у  спеціалізованих 
магазинах 9 18 

47.72 
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними 
виробами в спеціалізованих магазинах   9 18 

47.59 

Роздрібна торгівля меблями,  освітлювальним 
приладдям та іншими  товарами для дому в 
спеціалізованих магазинах  9 18 

47.53 

Роздрібна торгівля килимами,   килимовими 
виробами, покриттям для стін і підлоги в 
спеціалізованих  магазинах 9 18 

47.54 
Роздрібна торгівля побутовими   
електротоварами в спеціалізованих магазинах  9 18 

47.52 

Роздрібна торгівля залізними 
виробами,будівельними матеріалами та   
санітарно-технічними виробами в   
спеціалізованих магазинах   9 18 

47.61 Роздрібна торгівля книгами в   9 18 



спеціалізованих магазинах  

47.64 
Роздрібна торгівля спортивним     інвентарем 
у спеціалізованих магазинах 9 18 

47.49 
Роздрібна торгівля уживаними товарами в 
магазинах 9 18 

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється  
фірмами поштового замовлення або через  
мережу Інтернет 9 18 

47.89 
Роздрібна торгівля з лотків і на   ринках 
іншими товарами       9 18 

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється  
фірмами поштового замовлення або через 
мережу Інтернет    9 18 

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів      9  

95.22 
Ремонт побутових приладів, домашнього та 
садового обладнання  9 14 

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів  9 14 

95.29 
Ремонт інших побутових виробів і     
предметів особистого вжитку  9 14 

55.10 
Діяльність готелів і подібних засобів 
тимчасового розміщування  18 

55.30 
Надання місць кемпінгами та стоянками  для 
житлових автофургонів і причепів   18 

55.90 
Діяльність інших засобів тимчасового 
розміщування     18 

55.30 
Діяльність ресторанів, надання послуг 
мобільного харчування  18 

56.30 

Обслуговування напоями       
 
            18 

56.29 Постачання інших готових страв          18 

56.21 
Постачання готових страв для подій 
      18 

49.39  
Інший пасажирський наземний транспорт, н. 
в. і. у.(територія Миколаївської області)  18 

49.39  
Інший пасажирський наземний транспорт, н. 
в. і. у.(в межах району)  9 

49.32  Надання послуг таксі                    9 
49.41 Вантажний автомобільний транспорт       18 
52.10 Складське господарство                  18 

52.29 
Інша допоміжна діяльність у сфері    
транспорту   18 

65.12 
Інші види страхування, крім  страхування 
життя  18 

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди    18 
41.10 Організація будівництва будівель        18 



68.20 
Надання в оренду й експлуатацію  власного 
чи орендованого нерухомого майна     18 

77.11 
Надання в оренду автомобілів і    легкових 
автотранспортних засобів      18 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  18 

77.32 
Надання в оренду будівельних машин і  
устаткування   18 

77.33 
Надання в оренду офісних машин і   
устаткування, у тому числі комп'ютери   18 

77.39 
Надання в оренду інших машин,  
устаткування та товарів. н. в. і. у.   18 

77.21 Прокат товарів для спорту та  відпочинку  9 18 
62.02 Консультування з питань інформатизації  18 
58.29 Видання іншого програмного  забезпечення    18 
62.01 Комп'ютерне програмування  18 

62.03 
Діяльність із керування комп'ютерним 
устаткуванням     18 

95.11 
Ремонт комп'ютерів і периферійного 
устаткування   18 

62.09 
Інша діяльність у сфері інформаційних 
технологій і комп'ютерних систем        18 

73.10 
Дослідження й експериментальні   розробки у 
сфері біотехнологій  18 

69.10 Адвокатська діяльність  18 

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського   обліку й 
аудиту; консультування з   питань 
оподаткування    18 

73.20 
Дослідження кон'юнктури ринку та  
виявлення громадської думки     18 

81.21 

Прибирання  виробничих та житлових 
приміщень, устаткування та транспортних 
засобів 
 9 14 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 9 18 
74.30 Надання послуг перекладу  18 

74.90 
Інша професійна, наукова та технічна  
діяльність, н. в. і. у.     18 

86.21 Загальна медична практика  18 
86.23 Стоматологічна практика  18 
86.90 Інша діяльність у сфері охорони    здоров'я       14 
75.11 Ветеринарна діяльність  14 

90.02 
Діяльність із підтримання театральних і 
концертних заходів    18 

93.21 
Функціювання атракціонів і тематичних 
парків   18 

93.29 Організування інших видів відпочинку  та  18 



розваг 
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність  18 
93.11 Функціювання спортивних споруд  14 

93.29 
Організування інших видів відпочинку  та 
розваг  14 

96.01 
Прання та хімічне чищення текстильних і 
хутряних виробів   9 14 

96.02 
Надання послуг перукарнями та салонами 
краси 9 14 

96.03 
Організування поховань і надання    
суміжних послуг 9 14 

96.04 
Діяльність із забезпечення фізичного  
комфорту    14 

96.09 
Надання інших індивідуальних послуг,  н. в. 
і. у.   14 

 
 
 
    Секретар сільської ради                                                           А.ЩЕРБІНІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


