
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «_____»  _________20___ року                                                          № _____ 

 
м.Кропивницький  

 
 

Про погодження проекту рішення  

Міської ради міста Кропивницького  

«Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку» 

 

 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст.52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України зі 

змінами та доповненнями, Виконавчий комітет Міської ради  міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку», що додається.   

2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного проекту 

рішення на розгляд міської ради.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                            А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малиновська  36 13 35 

 



                                                                                         ПОГОДЖЕНО 

                                                                                         Рішенням Виконавчого 

                                                                                         комітету Міської ради  

                                                                                         міста Кропивницького 

                                                                                         «__» _______ 2018 

                                                                                         №_____ 

 

                                                                                         Проект 
                                                                                                     

  

                                                                      

У К Р А Ї Н А 

  МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО   

  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» _______ 2018 року                                                               № ____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Про встановлення розмірів ставок  

єдиного податку 

 

 Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом 

України зі змінами та доповненнями,                          Міська рада міста 

Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити розміри ставок єдиного податку для юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності, з 01 січня 2019 року згідно з додатком.  

 2.  Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення розмістити  дане 

рішення на офіційній сторінці Міської ради міста Кропивницького в мережі 

Інтернет. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В 

 

 

 

Міський голова                                                                          А. Райкович 

 
 

 

Малиновська 36 13 35 

 



Додаток  

до рішення Міської ради міста 

Кропивницького    

«__» ________  2018  

№ ____ 

 

Ставки єдиного податку на 2019 рік 

№ 

з/п 

Платники Ставки податку 

1 Єдиного податку першої 

групи   

10% до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом  

на 01 січня податкового (звітного) року 

2 Єдиного податку другої 

групи   

8 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року для платників, 

які здійснюють діяльність з надання 

соціальної допомоги; 

10 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року для всіх 

платників, які займаються іншими видами 

діяльності 

3 Єдиного податку третьої 

групи 

3% доходу – у разі сплати податку на додану 

вартість; 

5% доходу – у разі включення податку на 

додану вартість до складу єдиного податку  

4 Єдиного податку 

четвертої групи  

Ставка податку з одного гектара 

сільськогосподарських угідь та/або земель 

водного фонду залежить від категорії (типу) 

земель, їх розташування та становить (у 

відсотках бази оподаткування): 

для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, 

сіножатей і пасовищ, розташованих у 

гірських зонах та на поліських територіях, а 

також сільськогосподарських угідь, що 

перебувають в умовах закритого ґрунту) - 

0,95; 

для багаторічних насаджень (крім 

багаторічних насаджень, розташованих у 

гірських зонах та на поліських територіях) - 

0,57; 

для земель водного фонду - 2,43 

 

 

Директор департаменту - 

начальник управління економіки                                              А. Паливода                                                                             

 



                                   Доопрацьоване 24.05.2018 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «_____»  _________20___ року                                                          № _____ 

 
м.Кропивницький  

 
 

Про погодження проекту рішення  

Міської ради міста Кропивницького  

«Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку у м. Кропивницькому  

на 2019 рік» 

 

 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст.52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України зі 

змінами та доповненнями, Виконавчий комітет Міської ради  міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на   

2019 рік», що додається.   

2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного проекту 

рішення на розгляд міської ради.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                            А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

Малиновська  36 13 35 



 

          

                                                                                         ПОГОДЖЕНО 

                                                                                         Рішенням Виконавчого 

                                                                                         комітету Міської ради  

                                                                                         міста Кропивницького 

                                                                                         «__» _______ 2018 

                                                                                         №_____ 

 

                                                                                         Проект 
                                                                                                     

  

                                                                      

У К Р А Ї Н А 

  МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО   

  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» _______ 2018 року                                                               № ____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Про встановлення розмірів ставок  

єдиного податку у  

м. Кропивницькому на 2019 рік 

 

 Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом 

України зі змінами та доповненнями, Міська рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити розміри ставок єдиного податку для юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності, з 01 січня 2019 року згідно з додатком.  

2. Визначити:  

          2.1.платників податку та об’єкти оподаткування відповідно до 

підпунктів 1 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України з 

особливостями встановленими пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу 

України; 

        2.2. базу оподаткування відповідно до пункту 293.1 статті 293 

Податкового кодексу України; 

        2.3. податковий період відповідно до пункту 294.1 статті 294 

Податкового кодексу України; 

       2.4. порядок нарахування та строки сплати єдиного податку відповідно 

пунктів 295.1, 295.2, 295.4-295.8 статті 295 Податкового кодексу України; 

       2.5. строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податків 

відповідно до пунктів 296.1, 296.2, 296.4-296.5.1, 296.5.2, 296.5.5-296.10 

статті 296 Податкового кодексу України.  

        3. Визнати таким, що встратило чинність пункти 1, 3, 4 рішення 

Кіровоградської міської  ради  від  27.01.2015 № 3949 «Про  встановлення   



 

2 

розмірів  ставок єдиного податку» (зі змінами, затвердженими рішеннями 

Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 96, від 15.03.2017 № 852). 

         4.Дане рішення оприлюднити відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

         5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В 

 

 

 

Міський голова                                                                          А. Райкович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малиновська 36 13 35 



 

                                                                           Додаток  

до рішення Міської ради міста 

Кропивницького    

«__» ________  2018  

№ ____ 

 

Ставки єдиного податку на 2019 рік 

№ 

з/п 

Платники Ставки податку 

1 Єдиного податку першої 

групи   

10% до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом  

на 01 січня податкового (звітного) року 

2 Єдиного податку другої 

групи   

8 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року для платників, 

які здійснюють діяльність з надання 

соціальної допомоги; 

10 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року для всіх 

платників, які займаються іншими видами 

діяльності 

 

Директор департаменту - 

начальник управління економіки   

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                     А. Паливода                                                                             



                                                                             Доопрацьований 07.06.2018 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «_____»  _________20___ року                                                          № _____ 

 
м.Кропивницький  

 
 

Про погодження проекту рішення  

Міської ради міста Кропивницького  

«Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку у м. Кропивницькому  

на 2019 рік» 

 

 

 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст.52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України зі 

змінами та доповненнями, Виконавчий комітет Міської ради  міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на   

2019 рік», що додається.   

2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного проекту 

рішення на розгляд міської ради.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                            А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

Малиновська  36 13 35 

 

          



                                                                                         ПОГОДЖЕНО 

                                                                                         Рішенням Виконавчого 

                                                                                         комітету Міської ради  

                                                                                         міста Кропивницького 

                                                                                         «__» _______ 2018 

                                                                                         №_____ 

 

                                                                                         Проект 
                                                                                                     

  

                                                                      

У К Р А Ї Н А 

  МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО   

  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» _______ 2018 року                                                               № ____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Про встановлення розмірів ставок  

єдиного податку у  

м. Кропивницькому на 2019 рік 

 

 Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом 

України зі змінами та доповненнями, Міська рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Встановити розміри ставок єдиного податку для юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, 

обліку та звітності, з 01 січня 2019 року згідно з додатком.  

2. Визначити:  

1) платників податку та об’єкти оподаткування відповідно до  

підпунктів 1, 2 пункту 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України з 

особливостями, встановленими пунктом 291.5 ст. 291 Податкового кодексу 

України; 

2) базу оподаткування відповідно до пункту 293.1 ст. 293 Податкового 

кодексу України; 

3) податковий період відповідно до пункту 294.1 ст. 294 Податкового 

кодексу України; 

4) порядок нарахування та строки сплати єдиного податку відповідно 

пунктів 295.1, 295.2, 295.4-295.8 ст. 295 Податкового кодексу України; 

5) строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податків 

відповідно до пунктів 296.1, 296.2, 296.4-296.5.1, 296.5.2, 296.5.5-296.10        

ст. 296 Податкового кодексу України.  

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 3, 4 рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 «Про  

 

 



2 

встановлення розмірів  ставок єдиного податку» (зі змінами, затвердженими 

рішеннями Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 96,       

від 15 березня 2017 року № 852). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В 

 

 

 

Міський голова                                                                          А. Райкович 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малиновська 36 13 35 

 



                                                                           Додаток  

до рішення Міської ради міста 

Кропивницького    

«__» ________  2018  

№ ____ 

 

Ставки єдиного податку на 2019 рік 

№ 

з/п 

Платники Ставки податку 

1 Єдиного податку першої 

групи   

10% до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом  

на 01 січня податкового (звітного) року 

2 Єдиного податку другої 

групи   

8 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року для платників, 

які здійснюють діяльність з надання 

соціальної допомоги; 

15 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року для всіх 

платників, які займаються іншими видами 

діяльності 

 

Директор департаменту - 

начальник управління економіки   

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                                     А. Паливода                                                                             


