
   

 

Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІIІ скликання 

XІІ сесія 

(І засідання) 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
16 серпня  2021 року                     м. Бережани                            ПРОЄКТ №392 
 

Про внесення змін до рішення № 318 від 08 

липня 2021 р. «Про встановлення ставок 

єдиного податку на території Бережанської 
міської територіальної громади на 2022 рік»  

          Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12,  статтей 265-287, 291-295  

Податкового кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 

26 Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», враховучи 

лист  Державної регуляторної служби України від 14.07.2021року 

№4738/0/20-21, беручи до уваги  пропозиції постійної комісії з питань 

бюджету та фінансів (протокол від 13.08.2021року), сесія  Бережанської 

міської  ради 

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни в рішення сесії міської ради №318 від 08.07.2021 року 

«Про встановлення ставок єдиного податку на території Бережанської міської 

територіальної громади на 2022 рік», а саме додаток №3 скасувати та 

викласти в новій редакції(додається). 

2. Оприлюднити  рішення на офіційному веб – сайті Бережанської 

міської ради. 

        3.  Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року . 

4.  Копію рішення направити в Бережанське відділення ГУ ДФС в 

Тернопільській області та «Фінансове управління» Бережанської міської 

ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету та фінансів. 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                   Ростислав БОРТНИК 
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 Додаток                                                                                                                                                                                                    

до рішення сесії  міської ради  

від 16 серпня 2021р.  № _____ 
 

 

Елементи визначення єдиного податку 

1. Платники податку 
            Платниками податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Платники податку 

поділяються на  групи  у відповідності до ст. 291 Податкового кодексу 

України. 

 

2. Об’єкт оподаткування 
  Об’єктом оподаткування є дохід платника єдиного податку, порядок 

визначення якого  наведено в  ст. 292 Податкового кодексу України. 

 

3.База оподаткування 
Для фізичних осіб І та ІІ груп  база оподаткування носить фіксований 

характер і не залежить від суми одержаної виручки. Для інших платників 

єдиного податку (фізичних та юридичних осіб) груп  базою оподаткування є 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Дохід визначається на 

підставі даних обліку, який ведеться відповідно до вимог ст. 296 Податкового 

кодексу України. 

4. Ставки податку 

Ставки податку для фізичних  осіб І групи  встановлюються  міською 

радою у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,  ІІ групи – у 

відсотках до  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, у межах, визначених  ст. 293  Податкового 

кодексу України. 

Для інших груп платників єдиного податку (фізичних та юридичних 

осіб) розміри ставок визначаються у відсотках до доходу згідно із ст. 293 

Податкового кодексу України. 

Порядок застосування ставок єдиного податку у разі перевищення 

визначеного законодавством обсягу доходу регулюється ст. 293 Податкового 

кодексу України. 

5. Порядок обчислення податку 

Платники єдиного податку – фізичні особи І-ІІ груп сплачують податок 

за фіксованими ставками, незалежно від обсягу доходу . 

Інші платники єдиного податку обчислюють суму податку у відсотках 

від доходу, порядок визначення якого регулюється ст. 292 Податкового 

кодексу України. 

6. Податковий період 
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Податковий (звітний) період для платників єдиного податку визначено 

ст. 294 Податкового кодексу України. 

 

7. Строк та порядок сплати податку 
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено в 

ст.295 Податкового кодексу України. 

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату 

податку. 

Платники єдиного податку здійснюють подання звітності про  сплату 

єдиного податку  в порядку та строки, визначені ст. 296 Податкового кодексу 

України. 

 

Секретар міської ради                                                        Ірина ЗАГНІЙНА                                                               

 


