
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(П’ятнадцята сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 27.12.2011  
 

Про встановлення розмірів ставок 
єдиного податку для фізичних осіб-
підприємців, які здійснюють 
господарську діяльність, на території 
Горішньоплавнівської міської 
територіальної громади 
 

З останніми змінами, внесеними згідно з

рішенням двадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради сьомого

скликання від 21.02.2017 «Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії

Комсомольської міської ради шостого скликання від 27.12.2011 «Про

встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,

які здійснюють господарську діяльність, по місту Горішні Плавні»,

рішенням сорок п’ятої сесії Горішньоплавнівської міської ради сьомого

скликання від 21.05.2019 «Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії

Горішньоплавнівської міської ради шостого скликання від 27.12.2011 «Про

встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,

які здійснюють господарську діяльність, по місту Горішні Плавні»,

рішенням десятої сесії Горішньоплавнівської міської ради

Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 06.07.2021

«Про внесення змін до рішення 15 сесії Горішньоплавнівської міської ради

шостого скликання від 27.12.2011 «Про встановлення розмірів ставок єдиного

податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність,

на території Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади

Полтавської області», Горішньоплавнівська міська рада Кременчуцького району

Полтавської області

ВИРІШИЛА:
1. Встановити розміри ставок єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців, які здійснюють господарську діяльність, на території

Горішньоплавнівської міської територіальної громади залежно від виду

господарської діяльності (додаток).

2. Вважати такими, що втратили чинність:

- рішення двадцять сьомої сесії Комсомольської міської ради п’ятого

скликання від 24.09.2008 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку

для суб’єктів господарювання-фізичних осіб по місту Комсомольську»;

- рішення двадцять сьомої сесії Комсомольської міської ради п’ятого

скликання від 24.09.2008 «Про встановлення розміру фіксованого податку».

http://www.hp-rada.gov.ua/uploads/econom/dok2rish1_2022.pdf
http://www.hp-rada.gov.ua/uploads/econom/dok2rish2_2022.pdf
http://www.hp-rada.gov.ua/uploads/econom/dok2rish3_2022.pdf


  

3. Доручити комунальному підприємству «Редакція міської газети 

«Громадська думка» опублікувати дане рішення. 

 

 

 

Міський голова   (підписано)        С.А. Супрун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток до рішення  

 

Розмір ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць: 

- для платників першої групи – у відсотках до розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 

(звітного) року; 

- для платників другої групи - у відсотках до розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року: 
 

КВЕД Вид діяльності 1 група 
% 

2 група 
% 

01 
 

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними 

послуг 

 

5  5  

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 5  5  

03 Рибне господарство  2  

09 Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та 

розроблення кар'єрів 

 10  

10 Виробництво харчових продуктів  7  

11 Виробництво напоїв  7  

13 Текстильне виробництво 10  7  

14 Виробництво одягу 10  7  

15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 10  7  

16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, 

крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних 

матеріалів для плетіння 

10  7  

18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації  7  

22 Виробництво гумових і пластмасових виробів  7  

23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції   7  

23.7 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного 

каменю 

 7  

24 Металургійне виробництво  7  

25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 10  7  

26 Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції   7  

27 Виробництво електричного устатковання   7  

28 Виробництво машин та устатковання   7  

31 Виробництво меблів 10  7  

32 Виробництво іншої продукції  7  

32.1 Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 8  10  

33.0 Ремонт і монтаж машин і устатковання  7  

33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин 

і устаткування 

 7  

33.2 Установлення та монтаж машин і устатковання  7  

38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів  5 

39 Інша діяльність щодо поводження з відходами   5  

41.1 Організація будівництва будівель   7  



  

41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель  7  

42 Будівництво споруд  7  

43 Спеціалізовані будівельні роботи  7  

45.1 Торгівля автотранспортними засобами  10  

45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10  7  

45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  7  

45.4 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне 

обслуговування і ремонт мотоциклів 

10 7 

46.0 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 

мотоциклами 

 10  

47.0 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 

мотоциклами 

 8  

47.4 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у 

спеціалізованих магазинах 

 10  

47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в 

спеціалізованих магазинах 

 10  

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах (у тому 

числі і у спеціалізованих відділах) 

 5 

47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 

спеціалізованих магазинах (у тому числі і у спеціалізованих відділах) 

 5 

47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в 

спеціалізованих магазинах 

 10  

47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 5  5  

47.9 Роздрібна торгівля поза магазинами  7  

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення  

 7  

49.32 Надання послуг таксі  3 

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт (мікроавтобуси, автобуси 

тощо) 

 7  

49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення 

речей 

 7 

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту  10 

53.2 Інша поштова та кур'єрська діяльність  5  

55.0 Тимчасове розміщування  5 5  

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання 

5 5 

56.0 Діяльність із забезпечення стравами та напоями   7  

58.0 Видавнича діяльність  7  

59.0 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання 

звукозаписів 

 7  

60.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення  7  

61.0 Телекомунікації (електрозв'язок)  7  

62.0 Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними 

діяльність 

 7  

63.0 Надання інформаційних послуг  7  

65.0 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, 

крім обов'язкового соціального страхування 

 7  



  

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна 

 10 

69.0 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку  5  

73.0 Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку  7  

74.0 Інша професійна, наукова та технічна діяльність  10 7  

75.0 Ветеринарна діяльність  7  

77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів  10  

77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 6 6  

77.3 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів  5  

77.4 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, 

захищених авторськими правами 

 5  

78.0 Діяльність із працевлаштування  5  

79.0 Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання 

інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність 

 7  

80.0 Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань  7  

81.0 Обслуговування будинків і територій 5  5  

82.0 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні 

комерційні послуги  

 5  

85.0 Освіта  2  

86.0 Охорона здоров’я   1  

86.23 Стоматологічна практика  10  

86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я  7 

90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг (крім діяльності з 

організації проведення азартних ігор) 

 5  

93.0 Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг  5  

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 

приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 

5  5  

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 5  5  

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 3  3  

95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10  10  

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10  10 

95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 5  5  

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 4  4  

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10  7  

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 3  3  

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 10  7  

96.09 Надання інших індивідуальних послуг 10  7  

 Інші види діяльності 10  7  

 

 

Секретар міської ради (підписано)    С.С. Дорота 
 

Пятіна 

 




