
ГРЕБЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кагарлицького району Київської області

09211 Київська область Кагарлицький район село Гребені вулиця Київська, 22-в, телефон 0457330183

РІШЕННЯ №6 

ХУІ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ 

від 27 січня 2017 року 

Про встановлення ставок 

єдиного податку на 2017 рік

Розглянувши лист начальника Кагарлицького відділення Білоцерківської 
ОДПІ № 1/10/170 від 17.01.2017 року в зв»язку з внесенням Законами України 
від 20.12.2016 №1791-УІІІ та від 21.12.2016 №1797-УІІІ змін до Податкового 
кодексу України з метою приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства рішень сільської ради сесія Гребенівської сільської ради 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 9 сесії 7 скликання від 21.06.2016 року 
виклавши її в наступній редакції:

Відповідно до ст.ст. 7, 10, 12, 291-293 Податкового Кодексу України, Закону 
України від 04.11.2011р. №4014-УІ «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності» у зв»язку з внесенням Законами України 
від 20.12.2016 №1791-УІІІ та від 21.12.2016 №1797-УІІІ змін до Податкового 
кодексу України та керуючись пунктом 24 статті 26, Закону України " Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада вирішила:



I.Встановити з 01.01.2017 року ставки єдиного податку для суб”єктів 
підприємницької діяльності за один календарний місяць на території 
Гребенівської сільської ради в таких розмірах:

1 група фізичних осіб -  підприємців -  10% розміру 
прожиткового мінімуму на 01 січня поточного року на місяць;

2 група -  15 % мінімальної заробітної плати на 01 січня 
поточного року на місяць;

7. У разі здійснення платниками єдиного податку 1 і 2 груп 
кількох видів діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного 
податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
8. У разі здійснення платниками єдиного податку діяльності на 
території більш як однієї сільської ради застосовується максимальний розмір 
ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників 
єдиного податку.
9. Встановити ставки єдиного податку у розмірі 15% для таких 
платників з податків:

до суми перевищення обсягу доходу, визначеного для 
відповідної групи;

до доходу, отриманого від провадження діяльності не 
зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до 1 та 2 груп;

до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу 
розрахунків, зазначений у цій главі;

до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права 
застосовувати спрощену систему оподаткування.
10. Врахувати дані зміни в бюджетному розписі на 2017 рік.
II. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
12. Вважати таким, що втратило чинність рішення ХЬУІ сесії УІІ скликання 
від 13 січня 2015 року.


