
 
ГОСТОМЕЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

08290,  селище  Гостомель,  вулиця Свято –Покровська,  № 125 

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

селище Гостомель                                      № 317 - 18-VII                                 16 лютого  2017 року 

 

Про внесення змін до рішення Гостомельської селищної ради  від 17.01.2015 р. №957-52-VI 

«Про встановлення ставок єдиного податку в селищі Гостомель» із внесеними змінами та 

доповненнями 

 

З метою наповнення селищного бюджету, керуючись ст. 143 Конституції України, 

відповідно до Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 

році» №1791-19 від 20.12.2016 р., «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797-19 від 21.12.2016 р., до розділу XIV 

"Спеціальні податкові режими" Податкового кодексу України та п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Гостомельська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Внести до Додатку 1 до рішення №957-52-VI від 17.01.2015 р. «Про встановлення ставок 

єдиного податку в селищі Гостомель» такі зміни: 

 

1.1.У розділі 2: 

пункт 2.1.1. доповнити словами "а також працівники, призвані на військову службу під 

час мобілізації, на особливий період"; 

 

у пункті 2.2.8 слова "суб'єкти господарювання" замінити словами "платники податків"; 

 

підпункт 2 пункту 2.2.9 доповнити словами "а також крім електричної енергії, виробленої 

кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за 

умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт,  послуг) такого суб'єкта господарювання)". 

1.2.У розділі 4: 

в абзацах першому та другому пункту 4.2 слова та цифри "розділом XII Податкового 

Кодексу" замінити словами "Податковим Кодексом"; 

пункт 4.3 виключити. 

  

1.3.У розділі 5: 

пункт 5.1 викласти в такій редакції: 

 

"5.1.Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках 

(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому розділі -

прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року (далі у цьому розділі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до 

доходу (відсоткові ставки)"; 



у підпункті 1 пункту 5.2 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами 

"прожиткового мінімуму"; 

у підпункті 2 пункту 5.2 цифру і слово "20 відсотків" замінити словами "10 відсотків".  

 

у пункті 5.8: 

у підпункті 4: 

в абзаці першому цифру "2" замінити цифрою "З"; 

в абзаці третьому цифру і слово "4 відсотки" замінити цифрою і словом "5 відсотків";  

у підпункті 5 цифру "4" замінити цифрою "З".  

 

у пункті 5.9: 

підпункт 1 викласти в такій редакції: 

«5.9.1. 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 грунту) - 0,95»; 

у підпункті 2 цифри "0,49" замінити цифрами "0,57"; 

у підпункті 3 цифри "0,49" замінити цифрами "0,57"; 

у підпункті 4 цифри "0,16" замінити цифрами "0,19"; 

у підпункті 6: 

абзац перший викласти в такій редакції: ; 

«5.9.6.для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту, -

6,33»; 

абзац другий виключити. 

 

1.4.У розділі 6: 

у пункті 6.6 слова "подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної 

системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності" 

замінити словами "відповідним контролюючим органом отримано від державного 

реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення". 

 

1.5.У розділі 7: 

у пункті 7.8 слова "до контролюючогооргану подано заяву щодо відмови від спрощеної 

системи оподаткування узв'язку з припиненням провадження господарської діяльності 

або" виключити. 

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року. 

3. Контроль за сплатою єдиного податку в селищі Гостомель покладається на Ірпінське 

відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області. 

4. Це рішення оприлюднити на офіційному сайті Гостомельської селищної ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ірпінське відділення 

Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області в межах їх повноважень та комісію з питань 

планування бюджету, фінансів, цін та соціально – економічного і культурного розвитку селища. 

Селищний голова                                                               Ю.І.Прилипко 

 


