
КРИВОРІЗЬКА МIСЬКА РАДА 
Днiпропетровська область 

 
 

ПРОЕКТ РIШЕННЯ 
 

 
Про розміри фіксованого  
податку  для громадян, які здійснюють  
підприємницьку діяльність у місті 
 
 

 
З метою  збільшення потенційних джерел надходжень фінансових 

ресурсів  до дохідної частини бюджету міста, враховуючи зростання розміру 
середньомісячної та мінімальної заробітних плат,  споживчих цін на окремі 
товари та послуги, прожиткового мінімуму населення, беручи до уваги  слушні 
пропозиції структурних підрозділів виконкому міськради, виконкомів районних 
у місті рад та міжрайонних державних податкових інспекцій у м. Кривому Розі, 
відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з 
громадян”, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”, міська рада вирішила: 

 
 1. Затвердити розміри фіксованого податку для громадян, які здійснюють 

підприємницьку діяльність у місті (додаток). 
 
  2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 

22.12.2004 № 2487 “Про розміри фіксованого податку для громадян, які 
здійснюють підприємницьку діяльність у місті”. 

 
  3. Міжрайонним державним податковим інспекціям у місті Кривому Розі 

(Панасенко Г.Б., Катченко В.Є., Сорокіна Л.М.), управлінням фінансовому 
(Апсеметова Л.І.), розвитку підприємництва виконкому міськради 
(Подоплєлова Н.Л.) щоквартально здійснювати аналіз надходжень до бюджету 
міста коштів за сплату фіксованого податку громадянами, які здійснюють 
підприємницьку діяльність. 

 
      4. Управлінням розвитку підприємництва, економіки, фінансовому та 

загальному відділу виконкому міської ради  (Світличний О.В., Чорний В.А.), 
редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” 
(Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК “Рудана” (Некрасова І.Ф.) 
забезпечити у 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення 
міста у засобах масової інформації та на офіційній сторінці виконкому 
міськради в мережі Інтернет у підрозділі “Регуляторна політика” розділу  
“Розвиток підприємництва” про зміст даного рішення та введення його до 
реєстру документів виконкому міської ради. 

  



       5. Управлінням фінансовому, розвитку підприємництва виконкому 
міської ради забезпечити виконання заходів щодо відстеження 
результативності цього рішення та офіційно оприлюднити звіт в Криворізькій 
міській комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній сторінці 
виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 

 
          6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого 

заступника міського голови Павлова К.Ю. та заступника міського голови – 
начальника управління розвитку підприємництва виконкому міської ради          
Подоплєлову Н.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Додаток  
                                                                                до проекту рішення міської ради  

 
РОЗМІРИ 

фіксованого податку для громадян, які здійснюють  
підприємницьку діяльність у місті  

 

№ 
з/п Види підприємницької діяльності 

Розміри 
фіксованого 
податку, 

грн. за місяць 

1.  Торгівля непродовольчими товарами  100 

 крім:  
1.1 Насінням та розсадою 50 
1.2 Друкованими виданнями 60 
1.3 Товарами похоронної атрибутики 40 
1.4 Товарами для дітей  (крім іграшок)                          40 

 
2. Торгівля продовольчими товарами  100 
 крім:  

2.1 
 

Картоплею, плодовоовочевою продукцією, 
фруктами та ягодами, вирощеними в Україні    

 
60 

3. Торгівля продовольчими та непродовольчими  
товарами на всій території України

 
100 

 
Примітки. 
 

1. Фіксований податок затверджено в межах його граничних рівнів, встановлених   Декретом 
Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”. 



 
 2. При торгівлі, на яку встановлено різні розміри фіксованого податку, суб’єкти господарювання 
сплачують податок за найбільшим його розміром з пред’явленого до реалізації товару. 
       

3. Для суб’єктів господарювання, які мають 5 зареєстрованих найманих працівників, розмір 
фіксованого податку складає 50% вартості встановленого розміру. 

 
 

                                                           Аналіз 
регуляторного впливу до проекту рішення Криворізької 

  міської ради  “Про розміри фіксованого 
податку для громадян, які здійснюють підприємницьку 

діяльність у місті” 
           
 
 
             1. Проект регуляторного акта підготовлено з  метою мобілізації 
надходжень коштів до дохідної частини бюджету з урахуванням темпів 
розвитку окремих напрямків бізнесу. 
             2. Відповідно до норм чинного законодавства, а саме:   Декрету 
Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”, Законів 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та встановлених 
повноважень органів місцевого самоврядування визначена проблема не може 
бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а потребує вирішення 
шляхом підготовки нового проекту рішення.  
            3. Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття даного 
рішення, полягає в тому, що розміри ставок фіксованого податку не 
переглядались з 2004 року, хоча за цей час рівень споживчих цін на окремі 
товари та послуги зріс в межах від 10% до 80%, збільшився рівень 
середньомісячної та мінімальної заробітної плати на 84% та 60,3% відповідно, 
індекс інфляції склав 22,5%. Тому  в місті є потенційні джерела  збільшення 
надходжень коштів до дохідної частини бюджету, що дасть можливість 
збалансувати інтереси територіальної громади та суб’єктів господарювання. 

Враховуючи, що вирішити дане питання неможливо за допомогою  
діючого рішення міської ради, виникла необхідність підготувати новий проект  
рішення щодо  розмірів фіксованого податку для громадян, які здійснюють 
підприємницьку діяльність в місті.  
       4. При затвердженні даного регуляторного акта очікується збільшення 
надходжень фіксованого  податку до міського бюджету.  

Очікуваними вигодами внаслідок дії зазначеного рішення є:  
              - у сфері інтересів громади – за попереднім аналізом розрахунків – у 
разі збільшення ставки  фіксованого  податку та за умови збереження кількості 
платників податку додаткові надходження до бюджету міста розрахунково на 
рік складатимуть  майже  1,5 млн. грн.  
          Фіксований податок відповідно до вимог Бюджетного кодексу України 
зараховується  до   дохідної   частини    місцевого  бюджету  для   вирішення 
питань органами місцевого самоврядування з надання послуг населенню, 
делегованих державою, тобто збільшення рівня цього податку, а відповідно  



обсягів доходів та видатків, дасть можливість покращити надання цих послуг у 
галузях освіти, культури, охорони здоров’я, комунального  господарства; 

-  у сфері інтересів держави – стабільність соціально - економічного 
розвитку міста та збільшення надходжень до міського бюджету  сприятиме 
виконанню програм місцевого значення в галузях житлово–комунального  
господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури і 
мистецтва; забезпечуватиме соціальні гарантії та соціальний захист вразливих 
верств населення;  
             - у сфері інтересів суб’єктів господарювання – незважаючи на 
збільшення розміру фіксованого податку, залишається спрощеною система 
оподаткування та звітності; прогноз подальшої господарської діяльності.  

              Внаслідок дії зазначеного регуляторного акта відсутні додаткові 
витрати у сферах інтересів  міської громади, держави, а для суб”єктів 
господарювання будуть мати місце витрати лише на суму збільшення розміру 
фіксованого податку, що в середньому складуть 33 грн. на місяць. 
             5. Метою даного регуляторного акта є: 
             -  оптимізація фіксованого податку з урахуванням балансу інтересів 
територіальної громади та суб”єктів господарювання (темпи розвитку окремих 
напрямків бізнесу); 
            -  зміцнення бюджетної бази. 
             6. Відповідно до вимог чинного законодавства та встановлених 
повноважень   органів місцевого самоврядування альтернативним способом 
досягнення встановленої цілі є: 

- залишення діючого рішення без змін та доповнень, але при цьому не 
буде досягнуто мети даного регуляторного акта, що негативно вплине на обсяги 
надходжень до бюджету міста; 

- лібералізація ставок та розширення сфери платників  фіксованого 
податку, але при цьому існує ризик як незначного збільшення так і зменшення 
надходжень до бюджету. 

7. Проект рішення відповідає чинному законодавству, в ньому  
передбачено рівень інфляції на споживчі ціни та послуги, який існував з 2004 
по 2006 роки. 
             8. Збільшення розміру ставок фіксованого податку, які пропонуються 
затвердити відповідним проектом рішення, стабілізує та збільшить дохідну 
частину бюджету міста, а суб”єкти господарювання матимуть можливість 
прогнозувати свою подальшу господарську діяльність з урахуванням 
підвищення ставок фіксованого податку. 
               9. Досягнення вищезазначених цілей у разі прийняття запропонованого 
регуляторного акта можливе завдяки застосуванню суб’єктами господарювання 
затверджених розмірів ставок фіксованого податку.     

 10. Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не вплине  
на   економічні витрати   територіальної   громади,  держави,  а для  суб’єктів 
господарювання вони будуть менші ніж при загальній системі оподаткування, 
яка передбачає сплату податку з доходів фізичних осіб у розмірі  15% та 
податку на додану вартість 20% (у разі отримання доходів від реалізації товарів 
за попередні 12 календарних місяців  понад 300 тис.грн.). 

11. Внаслідок дії запропонованого регуляторного акта не всі вигоди, що 
виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. До кількісних показників 



належать: надходження коштів від сплати фіксованого податку, кількість 
платників фіксованого податку.  
     Крім кількісних показників  до вигод належать:              
              - стабільний прогнозований клімат для здійснення підприємницької 
діяльності; 
  - створення належних умов для суб’єктів господарювання - роботодавців 
щодо легалізації найманих працівників, активізація заходів з мобілізації коштів 
до бюджету. 
             12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить 
від ресурсів виконкому міської ради, а суб’єкти господарювання повинні  
сплачувати  фіксований податок у розмірі, передбаченому в проекті даного 
рішення, працювати в діючому податковому полі, планувати подальшу 
діяльність, розраховуючи на позитивні фінансові показники господарської 
діяльності. 
             13. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати 
на дію запропонованого регуляторного акта, до нього теж будуть вноситись 
відповідні зміни. 
             14. Термін дії запропонованого регуляторного акта довгостроковий. За 
підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі 
прийняття урядом нормативних актів, до нього теж будуть вноситись відповідні 
зміни. 
             15.  Головним чинником результативності даного регуляторного акта є 
збільшення  надходжень до міського бюджету від сплати фіксованого податку 
та зростання кількості його платників. 
             16. Результативність регуляторного акта буде щоквартально 
відстежуватись фінансовим управлінням та управлінням розвитку 
підприємництва шляхом здійснення аналізу надходжень до бюджету міста 
коштів за сплату фіксованого податку суб’єктами малого підприємництва 
відповідно до  даних державних податкових інспекцій міста. 

 
Розробники регуляторного акту – проекту рішення міської ради та аналізу 
його регуляторного впливу – фінансове управління  (каб. 214 тел. 74-16-87) 
та управління розвитку підприємництва (каб. 512 тел. 74-13-35, 92-25-89,  
каб. 513 тел.74-70-63)  

 
 
 
 
 
 

КРИВОРІЗЬКА МIСЬКА РАДА 
    Днiпропетровська область 
 
ПРОЕКТ РIШЕННЯ 

 
 
Про розміри єдиного податку для громадян, 
які здійснюють підприємницьку діяльність  



у місті  
 
 
 З метою ефективного використання можливостей підприємництва, 
враховуючи стабільний розвиток малого бізнесу та мобілізації надходжень 
коштів до дохідної частини бюджету міста,  певне зростання споживчих цін на 
окремі товари та послуги, збільшення розміру середньомісячної та мінімальної 
заробітних плат, прожиткового мінімуму населення, беручи до уваги пропозиції 
структурних підрозділів виконкому міськради, виконкомів районних  у місті 
рад та міжрайонних державних податкових інспекцій у м. Кривому Розі,  на 
виконання Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про 
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності малого підприємництва” 
зі змінами та доповненнями, керуючись Законами України  “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”, міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити  розміри  єдиного  податку  для  громадян,  які   здійснюють 
підприємницьку діяльність у місті (додаток). 

 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 

22.12.2004 № 2486 “Про розміри єдиного податку для громадян, які здійснюють 
підприємницьку діяльність у місті”. 

 
3. Міжрайонним державним податковим інспекціям у місті Кривому Розі 

(Панасенко Г.Б., Катченко В.Є., Сорокіна Л.М.), управлінням фінансовому 
(Апсеметова Л.І.), розвитку підприємництва виконкому міськради 
(Подоплєлова Н.Л.) щоквартально здійснювати аналіз надходжень до бюджету 
міста коштів за сплату єдиного податку суб’єктами малого підприємництва та 
ефективності впровадження спрощеної системи оподаткування. 
 

 4.    Управлінням    розвитку  підприємництва,  економіки,  фінансовому та  
загальному відділу виконкому міської ради (Світличний О.В., Чорний В.А.), 
редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” (Штельмах 
В.В.), комунальному підприємству ТРК “Рудана” (Некрасова І.Ф.) забезпечити у 
10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста у засобах 
масової інформації та на офіційній сторінці виконкому міськради  в  мережі   
Інтернет у підрозділі “Регуляторна політика” розділу “Розвиток підприємництва” 
про зміст рішення та введення його до реєстру документів виконкому міськради. 
 

5.     Управлінням   фінансовому,    розвитку   підприємництва    виконкому  
міської ради забезпечити виконання заходів щодо відстеження результативності 
цього рішення та офіційно оприлюднити звіт в Криворізькій комунальній газеті 
“Червоний гірник” та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі 
Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 
 
           6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Павлова К.Ю. та заступника міського голови – начальника 
управління розвитку підприємництва виконкому міської ради Подоплєлову Н.Л. 



   
 
 
 
 
 
 
              
 

    Додаток 
                                                                         до проекту  рішення міської ради 

 
РОЗМІРИ 

єдиного податку для громадян, які здійснюють 
 підприємницьку діяльність у місті                                   

 

№ 
з/п 

Види підприємницької діяльності 
 

Розміри 
єдиного 

податку, грн. за 
місяць 

1 2 3 

1 Надання послуг: юридичних, медичних, нарколога, 
стоматологічних,  косметологічних та косметичних, 
ритуальних, транспортних, фото- та  
фотокінолабораторій; маркетингових та 
інформаційних; посередницьких; по операціях  з 
нерухомістю, з надання приміщень в оренду; з 
прокату;  з будівництва і ремонту житла та інших 
будівель; автомийок, автостоянок; хімчисток,  
друкарень,  камер схову;  туристичних агентств, 
готелів, пансіонів, саун, соляріїв;  з ремонту та 
технічного обслуговування транспортних засобів,  
побутової техніки, відеокамер та відеомагнітофонів, 
телерадіоапаратури, комп’ютерів; з виготовлення та 
ремонту меблів, ювелірних виробів; з виготовлення 
металевих дверей, виробів із металу, гіпсу, столярних 
виробів,  пам’ятників, тротуарної плитки; з пошиття 
та ремонту головних уборів, одягу, у т.ч. з 
натурального хутра, шкіри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
2 Науково-технічні, проектно-конструкторські розробки 200 

3 Введення в експлуатацію та обслуговування мереж 
кабельного телерадіомовлення 

 
200 

4 
 

Театральні,  гастрольні заходи; послуги у сфері розваг 
та відпочинку:  комп’ютерних залів, клубів; 

 
 



розважальних закладів;  організація та проведення 
концертів і інших видовищних заходів, виставок, 
ярмарків 
 

 
 

200 

5 Здійснення діяльності у сфері роздрібної, оптової  
торгівлі продовольчими та непродовольчими 
товарами  (крім лікеро-горілчаних , тютюнових 
виробів, пально-мастильних матеріалів), лікарськими 
препаратами через аптеки та аптечні пункти: 

 
 
 
 
 

5.1 у магазинах та відділах, що торгують: будівельними 
матеріалами, телерадіотоварами, відео- та 
фототоварами,  приладами та засобами мобільного 
зв’язку, коштовним одягом, взуттям, білизною, 
парфумерно-косметичними виробами; ювелірними 
виробами із дорогоцінних металів і каміння ; товарами 
типу “Sekond hand;” автомобілями, побутовою 
технікою, комп’ютерами, меблями; у кіосках, у т.ч. 
тих, що розташовані у комплексі із зупиночними  
павільйонами; друкованими книгами та періодичними 
виданнями іноземного виробництва з лотків та 
прилавків у спеціально відведених виконкомами 
районних у місті рад місцях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
5.2 в інших магазинах та відділах 150 
6 Здійснення діяльності у закладах ресторанного 

господарства, у т.ч.  літніх кафе (крім торгівлі лікеро-
горілчаними напоями та тютюновими виробами) 

 
 

200 
7 Створення та утримання ринків, їх філіалів, міні-

ринків, торговельних майданчиків та рядів, ринкових 
та торгово-сервісних комплексів 

 
 

200 
8 Діяльність з нагляду, охорони та інших видів захисту  200 
9 Пошиття взуття, 

у т.ч. надання послуг з ремонту взуття  
200 
60 

10 Послуги з копіювання та розмноження на 
розмножувально-копіювальних апаратах 

 
150 

11 Здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності, послуги з репетиторства 

 
120 

12 Виготовлення вінків (ритуальні послуги), садівничо-
городницького інструменту та виробів із жерсті, 
ключів;  виробництво і реалізація трикотажних 
виробів, сумок із штучних тканин (матеріалів) за 
індивідуальними замовленнями; пошиття одягу, 
головних уборів за індивідуальними замовленнями; 
нарізка скла, дзеркал; послуги перукарень, манікюру, 
педикюру, пралень, музичного обслуговування,  
зважування, вимірювання зросту, сили рук людини; 
ремонт годинників, замків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 



13 
 
 

Здійснення діяльності у сфері роздрібної торгівлі  
друкованими книгами та періодичними виданнями 
вітчизняного виробництва, підручниками та 
посібниками для навчальних закладів у спеціально 
відведених виконкомами районних у місті рад місцях 

 
 
 
 

50 
14 Послуги громадських лазень 50 
15 Здійснення діяльності у сфері виробництва товарів 

народного споживання (крім діяльності, визначеної у 
п.п.1,5,10,12) та продуктів харчування при облікуванні 
об’єкта малого бізнесу в органі місцевого 
самоврядування 

 
 
 
 

50 
16 Здійснення діяльності у бджільництві ,  рослинництві; 

вирощування грибів 
30 

17 Здійснення діяльності у сфері роздрібної торгівлі у 
магазинах-салонах (відділах) з обслуговування 
ветеранів війни 

 
 

30 
18 Видавнича діяльність: 

- з тиражем менше 2 тис. примірників за випуск; 
- з тиражем більше 2 тис. примірників за випуск 

 
100 
150 

19 Зовнішньоекономічна діяльність 200 
20 Підприємницька діяльність на всій території України 200 
21 Інші види діяльності (послуг) 200 
 
 
Примітки. 

1. Єдиний податок затверджено  в межах його граничних рівнів, визначених Указом Президента України  
від 03.07.98 № 727/98 “Про  спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва” (зі змінами та доповненнями). 

 
2. При використанні платником єдиного податку найманої праці або за участю у підприємницькій 

діяльності членів його  сім’ї ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. 
 
3. Приватні підприємці (з числа колишніх безробітних) при започаткуванні підприємницької діяльності 

після виплати їм одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності у 
сфері виробництва товарів народного споживання  та продуктів харчування протягом перших 6 місяців 
провадження власної справи сплачують єдиний податок у розмірі 30 грн. 

 
4. Для інвалідів,  які самостійно здійснюють підприємницьку діяльність (без залучення найманих 

працівників), розмір єдиного податку складає 75 % вартості встановленого розміру. 
 

5. Для суб’єктів господарювання, які мають 10 зареєстрованих найманих працівників, розмір єдиного 
податку складає 50% вартості встановленого розміру. 

 
 
 

Аналіз 
регуляторного впливу до проекту рішення Криворізької 

  міської ради  “Про розміри єдиного 
податку для громадян, які здійснюють підприємницьку 

діяльність у місті” 
 



                1. Проект регуляторного акта підготовлено з  метою мобілізації 
джерел надходжень коштів до дохідної частини бюджету з урахуванням темпів 
розвитку окремих напрямків бізнесу.   
                 2. Відповідно до норм чинного законодавства, а саме Указу 
Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності малого підприємництва” зі змінами та 
доповненнями, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та 
встановлених повноважень органів місцевого самоврядування визначена 
проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а 
потребує вирішення шляхом підготовки нового проекту рішення.  
               3. Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття даного 
рішення, полягає в тому, що розміри ставок єдиного податку не переглядались з 
2004 року, але за цей час рівень споживчих цін на окремі товари та послуги зріс 
в межах від 10% до 80%, збільшився рівень середньомісячної заробітної плати 
на 84%, мінімальна заробітна плата зросла на 60,3%, індекс інфляції склав 
22,5%. 

Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність встановлення 
економічно обґрунтованих розмірів єдиного податку, що дасть можливість 
збільшити надходження до дохідної частини бюджету міста, збалансувати 
інтереси територіальної громади та суб’єктів господарювання.  
          4. При затвердженні даного регуляторного акта очікується збільшення 
надходжень єдиного податку до міського бюджету.  
 Очікуваними вигодами внаслідок дії зазначеного рішення є:  
          -  у сфері інтересів громади  –   за попереднім аналізом розрахунків -   у 
разі збільшення ставки з єдиного податку та за умови збереження кількості 
платників податку додаткові надходження до бюджету міста розрахунково на 
рік складатимуть  майже  2,4 млн. грн. 
    Єдиний податок відповідно до вимог Бюджетного кодексу України 
зараховується до дохідної частини місцевого бюджету для вирішення питань 
органами місцевого самоврядування з надання послуг населенню, делегованих 
державою, тобто збільшення рівня цього податку, а відповідно  обсягів  доходів  
та  видатків,  дасть  можливість   покращити   надання  цих  
послуг у галузях освіти, культури, охорони здоров’я, житлово–комунального 
господарства та інші; 

- у сфері інтересів держави – стабільність соціально - економічного розвитку 
міста та збільшення надходжень до  міського бюджету сприятиме виконанню 
програм місцевого значення в галузях житлово–комунального  господарства, 
транспорту, соціального захисту населення, культури і мистецтва; 
забезпечуватиме соціальні гарантії та соціальний захист вразливих верств 
населення;  

- у сфері інтересів суб’єктів господарювання –  незважаючи на збільшення 
розміру єдиного податку, залишається спрощеною система оподаткування та 
звітності;  прогноз подальшої господарської діяльності.  

       Внаслідок дії зазначеного регуляторного акта відсутні додаткові витрати 
у  сферах інтересів міської громади, держави, а для  суб’єктів господарювання 
будуть мати місце витрати лише на суму збільшення розміру єдиного податку, 



які  в середньому складатимуть  28 грн. на місяць (без урахування оплати праці 
найманих працівників).  

              5. Метою даного регуляторного акта є: 
  - оптимізація єдиного податку з урахуванням балансу інтересів 

територіальної громади та суб’єктів господарювання (темпи розвитку окремих 
напрямків бізнесу); 

-  зміцнення бюджетної бази. 
              6. Відповідно до вимог чинного законодавства та встановлених 
повноважень органів місцевого самоврядування альтернативними способами  
досягнення встановленої цілі є: 

- залишення  діючого  рішення , але при цьому не буде досягнуто мети 
даного регуляторного акта, що негативно вплине на обсяги надходжень до 
бюджету міста; 

- лібералізація ставок та збільшення  кількості платників  єдиного 
податку, але при цьому існує ризик, як незначного  збільшення  так і значного 
зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.  
               7. Проект рішення відповідає чинному законодавству, в ньому 
передбачено рівень інфляції на споживчі ціни та послуги, який існував з 2004 
по 2006 роки. 
              8. Збільшення розміру ставок єдиного податку, які пропонуються 
затвердити відповідним проектом рішення, стабілізує та збільшить дохідну 
частину бюджету міста, а суб”єкти господарювання матимуть  можливість 
прогнозувати свою подальшу господарську діяльність з урахуванням 
підвищення ставок єдиного податку.  
             9. Досягнення вищезазначених цілей у разі прийняття запропонованого 
регуляторного акта можливе завдяки застосуванню суб’єктами господарювання 
затверджених розмірів ставок єдиного податку.  
            10. Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не вплине 
на економічні витрати територіальної громади, держави, а для  суб’єктів 
господарювання вони будуть менші, ніж при загальній системі оподаткування, 
яка передбачає сплату податку на прибуток у розмірі 25%, ПДВ – 20%, плату за 
землю, місцеві податки та збори та інші види податків, які передбачені чинним 
законодавством.  
              11. Внаслідок дії запропонованого регуляторного акта не всі вигоди, що 
виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. До кількісних показників 
належать: надходження коштів від сплати єдиного податку, кількість платників 
єдиного податку. 
      Крім кількісних показників до вигод належать: 
                - стабільний прогнозований клімат для здійснення підприємницької 
діяльності;  

     - заохочення до підприємницької діяльності суб’єктів господарювання 
– інвалідів; 

               -   запобігання виникненню умов, що призводять до тінізації бізнесу, 
зменшення ставок єдиного податку для  суб’єктів господарювання  при умові  
легалізації граничного рівня  чисельності  найманих працівників; із числа 
колишніх безробітних при започаткуванні підприємницької діяльності після 
виплати їм одноразової допомоги по безробіттю для організації 



підприємницької діяльності у сфері виробництва товарів народного споживання 
та продуктів харчування. 
             12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить 
від ресурсів виконкому міської ради, а суб’єкти господарювання повинні  
сплачувати єдиний податок у розмірі, передбаченому в проекті даного рішення,  
працювати в діючому податковому полі, планувати подальшу діяльність, 
розраховувати на позитивні фінансові показники господарської діяльності.     
             13. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати 
на дію запропонованого регуляторного акта, до нього теж будуть вноситись 
відповідні зміни. 
             14. Термін дії запропонованого регуляторного акта довгостроковий. За 
підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі 
прийняття урядом нормативних актів, до нього будуть вноситись відповідні 
зміни. 
             15.  Головним чинником результативності даного регуляторного акта є 
збільшення  надходжень до міського бюджету від сплати єдиного податку та 
зростання кількості його платників. 
             16. Результативність регуляторного акта буде щоквартально 
відстежуватись фінансовим управлінням та управлінням розвитку 
підприємництва шляхом здійснення аналізу надходжень до бюджету міста 
коштів за сплату єдиного податку суб’єктами малого підприємництва 
відповідно до  даних державних податкових інспекцій міста. 
 
Розробники регуляторного акту – проекту рішення міської ради та аналізу 
його регуляторного впливу – фінансове управління  (каб. 214 тел. 74-16-87) 
та управління розвитку підприємництва (каб. 512 тел. 74-13-35, 92-25-89,  
каб. 513 тел.74-70-63)  

 
 
 
 

КРИВОРІЗЬКА МIСЬКА РАДА 
    Днiпропетровська область 

          

ПРОЕКТ РIШЕННЯ 
  
 
Про вартість торгового  
патенту для суб’єктів  
господарювання в місті     
 

З метою збільшення надходження фінансових ресурсів до  дохідної 
частини бюджету міста, враховуючи певне зростання споживчих цін на окремі 
товари та послуги, збільшення розміру середньомісячної та мінімальної 
заробітних плат, прожиткового мінімуму населення, беручи до уваги  слушні 
пропозиції структурних підрозділів виконкому міськради, виконкомів районних 
у місті рад та міжрайонних державних податкових інспекцій у м. Кривому Розі, 
відповідно до Законів України “Про патентування деяких видів 



підприємницької діяльності”, “Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 
11.05.2006 № 659 “Про внесення  змін до переліку послуг, що належать до 
побутових і підлягають патентуванню”, керуючись Законом України  “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити вартість торгових патентів на здійснення торговельної 
діяльності та надання побутових послуг у місті (додаток 1,2) 

 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 

22.12.2004 № 2488 “Про вартість торгових патентів для суб’єктів 
господарювання в місті”. 

 
3. Міжрайонним державним податковим інспекціям у місті Кривому Розі 

(Панасенко Г.Б., Катченко В.Є., Сорокіна Л.М.), управлінням фінансовому 
(Апсеметова Л.І.), розвитку підприємництва виконкому міськради      
(Подоплєлова Н.Л.) щоквартально здійснювати аналіз надходжень до бюджету 
міста коштів за сплату вартості торгових патентів суб’єктами господарювання.  

 
 
4. Управлінням розвитку підприємництва, економіки, фінансовому та 

загальному відділу виконкому міської ради ( Світличний О.В., Чорний В.А.), 
редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” 
(Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК “Рудана” (Некрасова І.Ф.) 
забезпечити в 10-денний термін, згідно з  регламентом, інформування 
населення у засобах масової інформації та на   офіційній   сторінці   виконкому  
міськради  в  мережі  Інтернет у підрозділі “Регуляторна політика” розділу 
“Розвиток підприємництва” про зміст рішення та введення його до реєстру 
документів виконкому міської ради. 

            
5. Управлінням фінансовому, розвитку підприємництва виконкому 

міської ради забезпечити виконання заходів щодо відстеження 
результативності цього рішення та офіційно оприлюднити звіт в Криворізькій 
міській комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній сторінці 
виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Павлова К.Ю. та заступника міського голови – начальника 
управління розвитку підприємництва виконкому міської ради           
Подоплєлову Н.Л. 

 
                                                                           Додаток 1 

                                                             до проекту рішення міської ради 
 

В А Р Т І С Т Ь  
торгових патентів на здійснення торговельної діяльності  

суб’єктами господарювання в місті  



№ 
з/п Пункти продажу товарів Вартість, грн. 

за місяць  
1. 2 3 
1. Магазини, у т.ч. спеціалізовані і 

вузькоспеціалізовані та інші торгові точки, які 
мають торговельний зал для покупців або 
використовують для торгівлі його частину:  

 
 
 

160 

1.1 ті, що торгують будівельними матеріалами, 
телерадіотоварами, відео- та фототоварами,  
приладами та засобами мобільного зв’язку, 
побутовою технікою, автомобілями та запасними 
частинами до них, коштовним одягом , взуттям, 
білизною, парфумерно- косметичними виробами, 
меблями, ювелірними виробами із дорогоцінних 
металів і каміння; товарами типу “Sekond hand” та 
комісійними;  алкогольними напоями,  
тютюновими виробами; квітами, у т.ч. штучними 
та композиціями з них 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 
1.2 ті,  що торгують продовольчими та 

непродовольчими товарами, які підлягають 
патентуванню;   

 
 

100 
1.3 ті, що торгують товарами для людей похилого 

віку; людей, які носять взуття та одяг 
нестандартних розмірів 

 
 

50 
1.4 ті, що торгують непродовольчими товарами і 

мають відділи з обслуговування ветеранів війни  
 

30 
1.5 спеціалізовані магазини і відділи, що торгують 

товарами для дітей, у т.ч. для немовлят, при 
обов’язковій наявності  у продажу товарів  
вітчизняного виробництва    

 
 
 

60 
1.6 фірмові магазини суб’єктів господарювання, які 

займаються виробництвом продуктів харчування 
та товарами  народного споживання (з питомою 
вагою продукції власного виробництва в 
товарообігу не менше 70%); 

 
 

80 

 
 
1.7 

продовольчі магазини та відділи, які здійснюють 
торговельне обслуговування ветеранів війни  

 
30 

2. Заклади ресторанного господарства; оптові бази; 
склади – магазини або інші приміщення, які 
використовуються для здійснення оптової торгівлі; 
стаціонарні, малогабаритні автозаправні станції, 
заправні пункти, які здійснюють торгівлю 
нафтопродуктами та стисненим газом;  
павільйони; автомагазини, авторозвозки та інші 
види пересувної торговельної мережі (на ринках, 

 
 
 
 
 
 
 
 



околицях міста та майданчиках промислових 
підприємств) 

 
160 

3. Кіоски, палатки, інші малі архітектурні форми, 
розміщені у спеціально відведених виконкомами 
районних у місті рад місцях та які займають окремі 
приміщення,  але  не мають вбудованого 
торговельного залу для покупців, у тому числі 
розташовані у комплексі із зупиночними 
павільйонами                      

 
 
 
 
 
 

160 
 Крім тих, що торгують:  
3.1. друкованими виданнями ( з питомою вагою цієї 

продукції в товарообігу не менше 70%) 
 

120 
3.2 виключно товарами вітчизняного виробництва  90 

3.3. фірмовою продукцією суб’єктів господарювання, 
які займаються виробництвом продуктів 
харчування ( з питомою вагою цієї продукції в 
товарообігу не менше 70%) 
 

 
 
 

80 

4. Спеціалізоване торговельно–технологічне 
обладнання з продажу: 

 

4.1 імпортного морозива, безалкогольних  напоїв, яке 
розміщене у відведених виконкомами районних у 
місті рад місцях     

 
 

110 
4.2 продукції власного виробництва (типу “хот- дог”, 

“барбекю” тощо) 
 

120 

4.3 друкованими книгами та періодичними виданнями 
іноземного виробництва з лотків та прилавків у 
спеціально відведених виконкомами районних у 
місті рад місцях 
 

 
 

80 

5. Автомагазини, авторозвозки суб’єктів 
господарювання, які займаються виробництвом 
непродовольчих товарів  та здійснюють торгівлю 
виключно товарами власного виробництва на 
ринках, околицях міста, майданчиках промислових 
підприємств 

 
 
 
 
 

80 
6. Спеціалізовані заклади ресторанного господарства 

для дітей;  буфети, їдальні, розташовані в 
бюджетних установах міста.     

 
 

50 
 
 
 
Примітки: 

1. Вартість торгових патентів затверджено в межах їх граничних розмірів, встановлених Законом 
України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” (зі змінами та доповненнями). 
 



 2.Відомості про пункти продажу товарів зазначені у картці обліку, що видається управлінням розвитку 
підприємництва виконкому міської ради, виконкомами районних у місті рад. 
 
 3. Патенти на продаж виключно товарів вітчизняного виробництва отримуються суб’єктами 
господарювання на підставі їх заяв з цього приводу до  міжрайонних державних податкових інспекцій                 
м. Кривому Розі згідно з чинним законодавством України. У разі порушення порядку використання даних 
торгових патентів, суб’єкти господарювання позбавляються права користування ними надалі і несуть 
відповідальність за порушення згідно з чинним законодавством. 
 
 
 
 
                    Додаток 2 

              до проекту рішення міської ради  
 

В А Р Т І С Т Ь 
 

торгових патентів з надання побутових послуг 
суб’єктами господарювання в місті 

№ 
з/п Пункти продажу товарів Вартість, грн. 

за місяць 

1. Прокат  весільного вбрання та одягу для урочистих 
подій,  автотранспортних засобів, причепів до 
автомобілів та інших пристроїв; ремонт та технічне 
обслуговування транспортних засобів, що належать 
громадянам; ремонт та будівництво індивідуального 
житла (квартир), садових будиночків, гаражів; 
виготовлення та ремонт ювелірних виробів; послуги 
аудіо-, відеозапису, у т.ч. з тиражування звуко-  та 
відеозаписів за індивідуальним замовленням; 
ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 
2. Послуги з прокату водних велосипедів, лиж, човнів 

та катерів   
 

140 
3.  
 

Фотопослуги  та послуги фотокінолабораторій, 
 у т.ч. з обробки плівок 

 
125 

4. Пошив тентів, чохлів, драпіровок, штор     100 
5. Послуги з ремонту інших предметів особистого 

користування, домашнього вжитку та 
металовиробів; заміна елементів живлення; 
виготовлення металовиробів 

 
 
 

80 
6. Інші послуги, які підлягають патентуванню 160 

 
 

Аналіз 
регуляторного впливу до проекту рішення Криворізької 

міської ради  “Про  вартість торгового 



патенту для  суб’єктів господарювання в місті” 
 

1. Проект регуляторного акта підготовлено з  метою мобілізації   
надходжень коштів до дохідної частини бюджету з урахуванням темпів розвитку 
окремих напрямків бізнесу.  

2. Відповідно до норм чинного законодавства, а саме: Законів України 
“Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”, “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності”, та встановлених повноважень органів місцевого 
самоврядування визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою 
ринкових механізмів, а потребує вирішення шляхом підготовки нового проекту 
рішення.  

3. Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття даного 
рішення, полягає в тому, що з моменту прийняття попереднього рішення у 2004 
році рівень споживчих цін на окремі товари та послуги зріс від 10% до 80%, 
збільшився рівень середньомісячної заробітної плати на 84%, мінімальна заробітна 
плата зросла на 60,3%, індекс інфляції склав 22,5%, а вартість торгових патентів не 
переглядалась. Тому  в місті є потенційні джерела надходжень коштів до дохідної 
частини бюджету, що дасть можливість збалансувати інтереси територіальної 
громади та суб’єктів господарювання. 

4. При затвердженні даного регуляторного акта очікується збільшення 
надходжень до міського бюджету від сплати торгового патенту.        

Очікуваними вигодами внаслідок дії зазначеного рішення є:  
 - у сфері інтересів громади – за попереднім аналізом розрахунків -  при 

збільшенні ставок торгових патентів та за умови збереження кількості платників 
додаткові надходження до бюджету міста розрахунково на рік складуть  майже  
0,6 млн. грн.  

Вартість торгового патенту відповідно до вимог Бюджетного 
законодавства України зараховується до дохідної частини місцевого бюджету для 
вирішення питань виконання органами місцевого самоврядування з надання 
послуг населенню, делегованих державою, тобто збільшення рівня цього платежу, 
а відповідно  обсягів доходів та видатків, дасть можливість покращити надання 
цих послуг у галузях освіти, культури, охорони здоров’я; 

 у сфері інтересів держави – стабільність соціально - економічного 
розвитку міста та збільшення надходжень до міського бюджету сприятиме  
виконанню  програм  місцевого значення в галузях житлово–комунального 
господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури і мистецтва; 
забезпечуватиме соціальні гарантії та соціальний захист вразливих верств 
населення;  

- у сфері інтересів суб’єктів господарювання – незважаючи на збільшення 
розміру вартості торгового патенту, залишається спрощена система оподаткування 
та звітності; перспектива подальшої господарської діяльності. 

Внаслідок дії зазначеного регуляторного акта відсутні додаткові витрати у  
сферах інтересів  міської громади, держави, а для суб’єктів господарювання 
будуть мати місце витрати, пов’язані зі збільшенням розміру вартості торгового 
патенту, які в середньому складатимуть 45 грн. на місяць.  

5. Метою даного регуляторного акта є: 
 - оптимізація вартості торгового патенту та приведення її рівня до 

економічно обгрунтованого розміру з урахуванням балансу інтересів 



територіальної громади та суб′єктів господарювання (з урахуванням індексу 
інфляції, збільшенням доходів населення); 

 - зміцнення ресурсної  бази місцевого бюджету. 
6. Відповідно до вимог чинного законодавства та встановлених 

повноважень   органів місцевого самоврядування альтернативними способами  
досягнення встановленої цілі є: 

- залишення діючого рішення без змін та доповнень, але при цьому не буде 
вирішено питання приведення діючих ставок торгового патенту до економічного 
обґрунтованих розмірів, що негативно вплине на обсяги надходжень до бюджету 
міста; 

- лібералізація ставок та збільшення  кількості платників  торгового 
патенту, але існує певний ризик  як незначного  збільшення так і зменшення 
надходжень коштів до бюджету.  

7. Проект рішення відповідає чинному законодавству, в ньому  
передбачено рівень інфляції на споживчі ціни та послуги, який існував з 2004 по 
2006 роки. 

8. Збільшення розміру вартості  торгових  патентів , які пропонується 
затвердити відповідним проектом рішення, стабілізує та збільшить дохідну 
частину бюджету міста, а суб’єкти господарювання матимуть можливість 
прогнозувати свою подальшу господарську діяльність з урахуванням підвищення 
вартості торгових патентів. 

9. Досягнення вищезазначених цілей у разі прийняття запропонованого 
регуляторного акта можливе завдяки застосуванню суб’єктами господарювання 
затверджених розмірів вартості торгових  патентів. 

10. Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не вплине на 
економічні витрати територіальної громади, держави, а для  суб’єктів 
господарювання вони будуть приведені до економічно обґрунтованих розмірів. 

11.  Внаслідок дії запропонованого регуляторного акта не всі вигоди, що 
виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. До кількісних показників 
належать: надходження коштів від сплати вартості торгового патенту, кількість 
платників торгового патенту. 

Крім кількісних показників  до вигоди належать: 
 - стабільний прогнозований клімат для здійснення підприємницької 

діяльності; 
- формування прозорих правил гри у сфері господарювання.  

   12. Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить 
від ресурсів виконкому міської ради, а суб’єкти господарювання повинні  
сплачувати вартість торгового патенту у розмірах, передбачених даним рішенням, 
працювати в діючому податковому полі, планувати подальшу діяльність, 
розраховувати на позитивні фінансові показники господарської діяльності. 

13.  При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на 
дію запропонованого регуляторного акта, до нього теж будуть вноситись 
відповідні зміни. 

14. Термін дії запропонованого регуляторного акта довгостроковий. За 
підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі прийняття 
урядом нормативних актів, до нього теж будуть вноситись відповідні зміни 
відповідно до регуляторної процедури. 

15. Головним чинником результативності даного регуляторного акта є  



збільшення  надходжень до міського бюджету від сплати  вартості торгового 
патенту та зростання кількості платників. 

16. Результативність регуляторного акта буде щоквартально 
відстежуватись фінансовим управлінням та управлінням розвитку підприємництва 
шляхом здійснення аналізу надходжень до бюджету міста коштів за сплату 
вартості торгового патенту суб’єктами малого підприємництва відповідно до  
даних державних податкових інспекцій міста. 
Розробники регуляторного акту – проекту рішення міської ради та аналізу 
його регуляторного впливу – фінансове управління  (каб. 214 тел. 74-16-87) та 
управління розвитку підприємництва (каб. 512 тел. 74-13-35, 92-25-89,             
каб. 513  тел.74-70-63)  


