
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

09.07.2021                                        Михайлівка                                   № 8 - 4/VІІІ 
 

 

Про встановлення на території  

Михайлівської сільської територіальної  

громади ставок єдиного податку,  

збору за місця для паркування транспортних 

засобів, туристичного збору  

 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території селищна 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 
Код району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

7100000000 7121800000 7121884001 село Михайлівка 

7100000000 7121800000 7121884002 селище Лісове 

7100000000 7121800000 7121885601 село Ребедайлівка 

7100000000 7121800000 7121886001 село Ревівка 

7100000000 7121800000 7121886003 село Пляківка 

7100000000 
7121800000 7121885001 село Райгород 

7100000000 
7121800000 7121885002 село Ярове 

7100000000 
7121800000 7121882001 село Жаботин 

7100000000 
7121800000 7121882002 село Флярківка 

7100000000 
7121800000 7121882003 селище Сокирне 

7100000000 
7121800000 7121883001 село Лубенці 

7100000000 
7121800000 7121883002 село Куликівка 

7100000000 
7121800000 7121883003 селище Грекове 

 
Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 та статтею 69 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», пунктами 10, 12, 126, 291, 293.1 та 293.2 статті 

293 Податкового кодексу України, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Установити на території Михайлівської сільської територіальної громади: 

1.1. Єдиний податок згідно з додатком 1; 



1.1.1. Ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку – 

10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом 

на 1 січня податкового (звітного) року; 

1.1.2. Ставки єдиного податку для другої групи платників єдиного податку – 20 

% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року.  

1.1.3. Ставки єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного 

податку застосовуються з особливостями, встановленими вимогами пунктів 293.4, 

293.6, 293.7 та 293.8 статті 293 Податкового кодексу України. 

2. Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, визначені підпунктами 1 та 2 пункту 291.4 

статті 291 Податкового кодексу України. 

3. Об’єкт оподаткування визначається відповідно: 

3.1. Для платників єдиного податку першої групи відповідно до підпункту 1 

пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України; 

3.2. Для платників єдиного податку другої групи відповідно до підпункту 2 

пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України. 

4. База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої групи 

платників єдиного податку визначається відповідно до пункту 293.1 статті 293 ПК 

України. 

5. Порядок обчислення податку встановлюється відповідно до пунктів 295.2, 

295.5 та 295.8 статті 295 ПКУ з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 

ПК України. 

6. Податковий період встановлюється відповідно до статті 294 ПКУ. 

7. Строк та порядок сплати податку визначаються відповідно до пунктів 295.1, 

295.4 та 295.7 статті 295 ПКУ з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 

ПК України. 

8. Строк та порядок звітності про обчислення і сплати податку визначено 

пунктами 296.2, 296.4 підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 ПКУ з урахуванням 

особливостей, визначених статтею 297 ПКУ. 

9. Установити на території Михайлівської сільської територіальної громади: 

9.1. збір за місця для паркування транспортних засобів згідно з додатком 2; 

9.2. туристичний збір та затвердити положення про туристичний збір згідно з 

додатком 3. 

10. Кошти, отримані від місцевих зборів, підлягають зарахуванню до бюджету 

Михайлівської територіальної громади. 

11. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації відповідно до 

вимог законодавства. 

12. Рішення сільської ради від 24.06.2020 № 31 - 3/VІІ «Про встановлення 

єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного 

збору на 2021 рік» визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2022 року. 

13. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

14. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інфраструктури. 

 

 

Сільський голова                                                                               Тарас ПЛУЖНИК 


