
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Гребінківської міської ради  

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік» 

 

  

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

   державного регулювання. 

1.1. Причини та умови виникнення проблеми: 

       Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.8,3 статті 8, статті 10, пп.12.3, 12.4, 12.5 Податкового кодексу України 

повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого 

самоврядування. Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування 

забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих 

податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх 

застосування. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі неприйняття міською радою 

рішення про встановлення місцевих податків та зборів, такі податки справляються, виходячи 

із норм Податкового кодексу України, із застосуванням мінімальних ставок, які діяли до 

31грудня року, що передує бюджетному року, в якому ставки застосовуються. Таким чином 

проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та ринкових 

механізмів.  

Враховуючи вищевикладене, міською радою щорічно розробляється проект рішення 

«Про встановлення місцевих податків та зборів», який офіційно оприлюднюється для 

отримання пропозицій та зауважень. 

1.2. Важливість проблеми: 

Встановлення обґрунтованих ставок місцевих податків та зборів, в тому числі: податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, 

єдиного податку, туристичного збору є джерелом наповнення загального фонду бюджету 

ОТГ, кошти якого спрямовуються на забезпечення стабільного економічного та соціального 

розвитку громади, що здійснюється шляхом реалізації програм в галузях житлово-

комунального господарства, соціального захисту населення, благоустрою населених пунктів 

ОТГ, забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ освіти, культури.  

Прийняття рішення з даного питання є особливо важливим для прозорого та 

ефективного встановлення місцевих податків, зарахування надходжень до бюджету громади, 

здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів, 

впорядкує деякі питання ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на 

виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить 

інвестиційну привабливість громади. 

1.3. Основні групи (підгруп), на які проблема справляє вплив: 

 

Групи  Так Ні 

 Громадяни 
Так 

 

 Органи місцевого самоврядування 
Так 

 

 Суб’єкти господарювання, в тому 
числі 

Так  

 Суб’єкти малого підприємництва 
Так 

 

 



2. Цілі державного регулювання 
Проект регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» розроблено на виконання 

вимог статей 10, 265, 266, 267, 268, 268
1
,269 Податкового кодексу України шляхом 

встановлення місцевих податків та зборів на території населених пунктів Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади (м. Гребінка, села: Слободо-Петрівка, Гулаківка, Польове, 

Загребелля,Оржиця, Мар’янівка, Новодар). 

Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори: 

1. Податок на майно, який складається з: 

1.1. Плати за землю, в частині земельного податку; 

1.2. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

1.3. Транспортного податку; 

2. Єдиний податок; 

3. Туристичний збір. 

Основними цілями його прийняття є: 

- визначення вичерпного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території 

міської ради; 

- приведення рішень міської ради у відповідність до норм Податкового Кодексу України; 

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні 

питань, пов’язаних зі справлянням податків та зборів;                                      

- забезпечення надходжень до бюджету громади за рахунок встановлених місцевих податків і 

зборів;  

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при 

формуванні бюджету ОТГ; 

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з 

урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до 

Податкового кодексу України. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

Під час розробки проекту рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і 

зборів на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» було 

розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей: 

 

Види альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1. 

Не виносити на розгляд сесії 

міської ради та не приймати 

рішення «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на 

території Гребінківської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік» 

Така альтернатива не є прийнятною ,так, як відповідно 

до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового 

кодексу України місцеві податки і збори сплачуються 

платниками у порядку, встановленому Податковим 

кодексом за мінімальними ставками, що суттєво 

погіршить надходження до бюджету громади. 

Альтернатива 2. 
Прийняти рішення «Про 

встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 

2019 рік» 

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить 
встановлення чітких та прозорих механізмів справляння 

та сплати місцевих податків і зборів на території 

населених пунктів Гребінківської ОТГ.Забезпечить 

наповнення бюджету об’єднаної територіальної громади для 

виконання програм соціально – економічного розвитку. 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування.  

Вид Вигоди Витрати 



альтернативи 

Альтернатива 1 відсутні відсутні 

Альтернатива 2 Забезпечення виконання вимог 

чинного законодавства. 

Забезпечення відповідних 

надходжень до бюджету ОТГ. 

від сплати місцевих податків і 

зборів  

Підвищення рівня довіри до 

місцевої влади за причини 

встановлення доцільних та 

обґрунтованих розмірів ставок 

місцевих податків і зборів з 

урахуванням рівня 

платоспроможності суб’єктів 

господарювання. 

Посилення фінансових 

можливостей міської влади для 

задоволення соціальних та 

інших потреб територіальної 

громади. 

Витрати, пов’язані з відстеженням 

результативності даного регуляторного 

акту та процедур з його оприлюднення  

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян  

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2 Збільшення дохідної частини 

бюджету ОТГ і, як наслідок 

реалізація соціальних програм, 

проведення заходів у сфері 

житлово-комунального 

господарства, благоустрою 

населених пунктів ОТГ 

Час затрачений на вивчення 

нормативно-правової бази з даного 

питання та обговорення проектів рішень 

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

    

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Надходження податків за 

ставками, передбаченими 

Податковим кодексом України 

Відсутні 

Альтернатива 2 Забезпечення прозорих та 

відкритих дій міської ради з питань 

справляння місцевих податків і 

зборів та надання пільг . 

Забезпечення рівних прав для всіх 

суб’єктів господарювання 

(юридичних осіб, підприємців). 
 

Сплата податку за 

встановленими ставками, що 

будуть встановлені міською 

радою. 

Затрати часу, необхідні для 

вивчення положень про 

місцеві податки і збори та 
обговорення проекту рішення 

 

Показники  Разом  

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання 

(одиниць) в т.ч.: 

-податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки; 

484 

 

33 



-транспортний податок; 

-плата за землю; 

-єдиний податок; 

-туристичний збір 

- 

170 

279 

2 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків: 

-податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки; 

-транспортний податок; 

-плата за землю; 

-єдиний податок; 

-туристичний збір 

 

6,8 

100 

35 

57,6 

0,4 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, 

гривень 

Альтернатива 1 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 

 згідно з додатком 2 до Методики проведення 

аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на 

одного суб’єкта господарювання, які виникають внаслідок дії 

регуляторного акта) 

 

 відсутні 

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 

згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта 

господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта) 

  відсутні 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Вибір оптимального альтернативного способу здійснити з урахуванням системи бальної 

оцінки ступеня досягнення визначених цілей. Вартість балів визначається за чотирибальною 

системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де: 

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою 

(проблема більше існувати не буде); 

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою 

(усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема 

значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними); 

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема 

продовжує існувати). 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення 

цілей під час 

вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за 

чотирибальною 

системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 1 1 Така альтернатива є не прийнятною. Місцеві податки та 
збори будуть сплачуватися платниками відповідно до 

Податкового кодексу України за мінімальними ставками, 

громадяни втратять додаткові пільги. Зменшаться 

надходження до бюджету ОТГ, а це не дозволить 

профінансовувати в повній мірі комунальні заклади, 

соціальні програми . 

Альтернатива 2 3 Прийняття даного рішення вирішить важливі аспекти 

проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, 

чітких та прозорих механізмів справляння місцевих 



податків і зборів, наповнення бюджету Гребінківської 

ОТГ, виконання виконання програм соціально-

економічного розвитку.  

  

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1 1 

Сплата податків 

за 

мінімальними 

ставками, 

передбаченими 

Податковим 

кодексом 

України 

Зменшення 

надходжень у 

бюджет ОТГ 

 

Проблема продовжує існувати. Зменшення 

надходжень до бюджету ОТГ, підвищення 

соціальної напруги за причини погіршення 

якості життя членів громади 

Альтернатива 2 3 

наповнення в 

повному обсязі 

бюджету ОТГ, 

спрямування 

коштів 

на соціально- 

економічний 

розвиток 

територіальної 

громади.Сплата 

податків і 

зборів за 

обгрунтованими 

ставками 

Витрати, 

пов’язані з 

підготовкою 

регуляторного 

акта та 

процедур з 

його 

офіційного 

опублікування. 

Сплата 

податків і 

зборів за 

встановленими 

ставками 

Вплив проблеми значно знижується, усі 

важливі аспекти проблеми існувати 

не будуть. 

Регуляторний акт відповідає потребам у 

розв’язанні визначеної проблеми та 

принципам державної регуляторної 

політики. 

Наповнення бюджету ОТГ, збереження 

суб’єктів господарювання та робочих 

місць 

 

  

                      Переваги обраної альтернативи 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на 

дію запропонованого регуляторного 

акта 

Альтернатива 1 Існування проблеми 

Дана альтернатива не є 

прийнятною.  

Недостатнє наповнення бюджету 

ОТГ і, відповідно, реалізації не 

всіх бюджетних программ 

Зміни до Податкового 

кодексу України, 

Бюджетного кодексу 

України, Земельного кодексу України та 

інших законів. 



Альтернатива 2 Вирішення проблеми. 

Альтернатива є доцільною: 

Ззабезпечує наповнення бюджету 

ОТГ; 

Дозволяє реалізувати бюджетні 

програми та соціальні проекти; 

Податкове навантаження для 

платників місцевих податків і 

зборів не буде надмірним. 

Прийняття даного рішення дасть 

можливість досягнути балансу 

інтересів органу місцевого 

самоврядування та платників 

місцевих податків і зборів. 

Найбільшими зовнішними ризиками є: 

Зміна діючого законодавства 

Підвищення рівня інфляції, що призведе 

до зниження платоспроможності 

платників податків  

Зменшення кількості суб’єктів 

господарювання. 

Політична та економічна ситуація в 

країні. 

  

       Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2 - встановлення економічно 

обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів, що є посильними для платників 

місцевих податків і зборів, та забезпечить фінансову основу самостійності Гребінківської 

ОТГ  

 5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми  
     Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є: 

встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку і збору 

визначаються платники податку; об’єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; 

податковий період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок 

сплати податку; строки на порядок подання звітності про обчислення і сплату податку; 

податкові пільги та порядок їх застосування, відповідно до Податкового Кодексу України. 

      Зазначену проблему планується розв’язати наступним шляхом: 

- розробки проекту рішення Гребінківської міської ради «Про встановлення місцевих 

податків та зборів на 2019 рік» та АРВ до нього; 

- проведення консультацій з суб’єктами господарювання, жителями громади; 

- оприлюднення проекту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень; 

- підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності 

проекту рішення вимогам ст.ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності»; 

- отримання пропозицій по удосконаленню проекту регуляторного акту від Державної 

регуляторної служби України; 

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку; 

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення. 

Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2019 рік є основним механізмом, 

яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми. 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

       Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку органів 

виконавчої влади, Гребінківської міської ради та суб’єктів підприємницької діяльності 

відсутні.  

В И Т Р А Т И 

на одного суб'єкта господарювання, 

які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

 

№ з/п Витрати За перший 

рік 

За 5 років 

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання відсутні відсутні 



та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ 

підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 

виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), 

гривень 

відсутні відсутні 

3 Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та 

поданням звітності державним органам, гривень 

  

4 Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів 

державного нагляду (контролю) (перевірок, 

штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів 

тощо), гривень 

відсутні відсутні 

5 Витрати на отримання адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, 

погоджень, висновків, проведення незалежних/ 

обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) 

та інших послуг (проведення наукових, інших 

експертиз, страхування тощо), гривень 

відсутні відсутні 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські 

товари тощо), гривень 

відсутні відсутні 

7 Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, 

гривень 

відсутні відсутні 

8 Інше (уточнити), гривень відсутні відсутні 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), 

гривень 

відсутні відсутні 

10 Кількість суб' єктів господарювання, на яких буде 

поширено регулювання, одиниць 

484 484 

11 Сумарні витрати суб'єктів господарювання, на 

виконання регулювання (вартість регулювання) 

(рядок 9 х рядок 10), гривень 

0х484=0 0х484=0 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання 

Вид витрат У перший рік Періодичні 

за рік 

Витрати за 

5 років 

Витрати на придбання основних 

фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 

кваліфікації персоналу тощо 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів 

(змінених/нововведених) (за рік) 

Витрати за 

п'ять років 

Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення 

необхідності у сплаті податків/зборів) 

                     відсутні відсутні 

Вид витрат Витрати* 

на ведення  

обліку, 

підготовку 

та подання 

звітності (за рік) 

Витрати на 

Оплату штрафних 

санкцій за рік 

Разом за рік Витрати за 

п'ять років 

Витрати, 

пов'язані із 

веденням 

обліку, 

відсутні відсутні відсутні відсутні 



підготовкою та 

поданням 

звітності 

державним 

органам (витрати 

часу персоналу) 

* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, 

визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації. 

 

Вид витрат Витрати* на 

адміністрування 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) 

(за рік) 

Витрати 

на оплату 

штрафних 

санкцій та 

усунення 

виявлених 

порушень за 

рік 

Разом за 

рік 

Витрати 

за п'ять 

років 

Витрати, пов'язані з 

адмініструванням заходів 

державного нагляду (контролю) 

(перевірок, штрафних санкцій, 

виконання рішень/ приписів 

тощо) 

відсутні відсутні відсутні відсутні 

 

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), 

визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації. 

 

Вид витрат Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур 

(витрати часу, 

витрати на 

експертизи, 

тощо) 

Витрати 

безпосередньо 

на дозволи, 

ліцензії, 

сертифікати, 

страхові 

поліси (за рік) 

Разом за 

рік 

Витрати 

за п'ять 

років 

Витрати на отримання 

адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, сертифікатів, 

атестатів, погоджень, висновків, 

проведення незалежних / 

обов'язкових експертиз, 
сертифікації, атестації тощо) та 

інших послуг (проведення 

наукових, інших експертиз, 

страхування тощо) 

 відсутні відсутні відсутні відсутні 

Вид витрат За рік стартовий Періодичні 

(за наступний рік) 

Витрати 

за п'ять 

років 

Витрати на оборотні активи 

(матеріали, канцелярські товари 

тощо) 

вісутні відсутні відсутні 



Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 

найманого персоналу (за рік) 

Витрати 

за п'ять 

років 

Витрати, пов'язані із наймом 

додаткового персоналу 

відсутні відсутні 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання для суб'єктів 

підприємництва 

Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу 

України. Витрати (додаткові) на адміністрування регулювання для органів державної влади 

чи органів місцевого самоврядування відсутні. 

         

Процедура 

регулювання 

суб'єктів 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб'єкта 

господарювання) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 

співробітника 

органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб'єкта 

Оцінка 

кількості 

суб'єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулювання 

Витрати на 

адміністру- 

вання 

регулювання* 

(за рік), 

гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання 

відсутні відсутні 484 відсутні відсутні 

2. Поточний 

контроль за 

суб'єктом 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання, у 

тому числі: 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

камеральні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

виїзні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання 

одного окремого 

акта про 

порушення 
вимог 

регулювання 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

4. Реалізація 

одного окремого 

рішення щодо 

порушення 

вимог 

регулювання 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

5. Оскарження 

одного окремого 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 



рішення 

суб'єктами 

господарювання 

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

 

відсутні  

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

(уточнити) 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

 

відсутні 

Разом за рік відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

Сумарно за п'ять 

років 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

 

Порядковий номер Назва державного 

органу 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання за рік, 

гривень 

Сумарні 

витрати на 

адміністрування 

регулювання за 

п'ять років, 

гривень 

Сумарно бюджетні 

витрати(додаткові) 

на адміністрування 

регулювання 

суб'єктів великого і 

середнього 

підприємництва 

Гребінківське 

відділення 

лубенської ОДПІ ГУ 

ДФС у Полтавській 

області  

 

відсутні 

 

відсутні 

 

Даний регуляторний акт стосується усіх суб’єктів господарювання та фізичних осіб, що 

зареєстровані на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади.  

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Запропонований регуляторний акт є строковим. Згідно з вимогами Податкового Кодексу 

України міська рада приймає рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 

наступний бюджетний період (рік), тому термін дії даного регуляторного акту – 2019 рік. 

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування 

на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади. 

У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих 

податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта. 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити 

такі загальні показники: 

- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів); 
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів. 

 

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ 

                                                                             тис.грн                                       

Місцеві податки та збори 

2017 рік 

фактично 

надійшло 

2018 рік 

планові 

показники 

відхилення                

(+, -) 

кількість 

платників 

Місцеві податки 13542,2 15856,7 2314,5 484 

Податок на майно 11027,0 13143,0 2116,0 203 



Земельний податок з юридичних 

осіб 

 

8563,3 

 

9115,0 

 

551,7 

 

36 

Земельний податок з фізичних осіб 
 

115,2 

 

400,0 

 

284,8 

 

27 

Орендна плата з юридичних осіб 
 

1522,2 

 

2595,0 

 

1072,8 

 

32 

Орендна плата з фізичних осіб 
 

521,0 

 

550,0 

 

29,0 

 

75 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості 

 

2,0 

 

1,8 

 

-0,2 

 

 

 

2 

 

 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які 

є власниками об’єктів житлової 

нерухомості 

16,4 15,0 -1,4 

 

 

 

0 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об’єктів 

нежитлової нерухомості 

 

246,9 

 

406,0 

 

159,1 

 

 

 

31 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які 

є власниками об’єктів нежитлової 

нерухомості 

 

40,0 

 

60,2 

 

20,2 

 

 

 

0 

Транспортний податок 0 0 0 0 

 Єдиний податок 
 

2513,5 

 

2713,7 

 

200,2 

 

279 

Єдиний податок з юридичних осіб 
 

162,0 

 

281,7 

 

119,7 

 

15 

Єдиний податок з фізичних осіб 
 

2350,4 

 

1427,0 

 

-923,4 

 

256 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків 

1,1 1005,0 1003,9 

 

 

 

8 

Туристичний збір 2,6 0 -2,6 2 

1) статистичні показники: 

сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (єдиний 

податок з фізичних осіб - підприємців, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, туристичний збір, земельний податок, транспортний податок);   

кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків і зборів 

(єдиний податок з фізичних осіб - підприємців, податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, туристичний збір, земельний податок); 



2) показники соціологічних досліджень:   

рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо положень регуляторного акта, %.  

Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на 

виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, 

пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом 

встановлюються тільки ставки місцевих податків і зборів (єдиний податок, податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, туристичний збір, транспортний податок, 

земельний податок), та не передбачається проходження суб’єктами господарювання 

додаткових процедур, не передбачених діючим законодавством. 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після 

набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників 

місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету Гребінківької ОТГ. 

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності 

регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та 

повторного відстеження. 

Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися фінансовим 

відділом виконавчого комітету міської ради статистичним методом з використанням 

офіційної інформації Гребінківського відділення Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській 

області. 

Перегляд даного рішення може бути здійснений у випадку виникнення відповідної 

необхідності, змін у чинному законодавстві. 

Моніторинг впровадження регуляторного акта покладений на фінансовий відділ 

виконавчого комітету міської ради та постійну комісію міської ради з питань планування 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва, які 

відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної 

політики при прийнятті рішень міської ради та її виконавчого комітету. 

У проекті рішення відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, правила та 

процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. 

Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці. 

 

 

 

Міський голова                                                                   В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Додаток  

                                                                                                  до Методики проведення аналізу 

                                                                                                  впливу регуляторного акту                                                                                              

                                                                                       

      Тест  

малого підприємництва (М-Тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки 

впливу регулювання 
      Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для 

здійснення регулювання 

 

Порядковий 

номер 

Вид консультації 

(публічні консультації  

прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі 

тощо), інтернет-

консультації прямі 

(інтернет-форуми, 

соціальні мережі тощо), 

запити (до підприємців, 

експертів, науковців 

тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб) 

Основні результати консультацій 

(опис) 

1 Консультації   у 

Гребінківському 

відділенні Лубенської 

ОДПІ ГУ ДФС в 

Полтавській області 

області 

- встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку  та 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

відповідно до постанови  

Кабінету Міністрів України від 

24.05.2017р. №483 «Про 

затвердження форм типових 

рішень про встановлення 

ставок та пільг із сплати 

земельного податку та  податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки» 

2 Робочі зустрічі 7 Ознайомлення представників 

малого бізнесу з  

запропонованими ставками 

місцевих податків і зборів на 

території Гребінківської ОТГ 

на 2019 рік та отримання 
інформації про можливість 

сплати податків 

3 Телефонні консультації 19 Отримання інформації про 

встановлення ставок місцевих 

податків і зборів на 2019 рік 

обговорено та запропоновано 

залишити розміри ставок 

місцевих податків на рівні 

запропонованих 
 



2.  Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- 

та малі): 
кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 
484 (одиниць), у тому числі: 

 - податок на нерухоме майно 33 (одиниці),  

 - транспортний податок 0 (одиниці),  

 - плата за землю 170 (одиниця),  

 - єдиний податок 279 (одиниць),  

 - туристичний збір 2 (одиниць). 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого  підприємництва на виконання вимог 

регулювання: 

 

Поряд

ковий 

№ 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років) 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого  підприємництва  на виконання 

регулювання 

1 Придбання 

необхідного 

обладнання (пристроїв, 

машин, механізмів) 

- - - 

2 Процедури повірки 

та/або постановки на 

відповідний облік у 

визначеному органі 

державної влади чи 

місцевого 

самоврядування 

- - - 

3 Процедури 

експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні 

витрати – витратні 

матеріали) 

- - - 

4 Процедури 

обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

 

- - - 

5 Інші процедури 

(уточнити) 

- - - 

6 Разом, гривень - - - 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць   

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Транспортний податок 

484 

 

 

 

 

33 

 

 

0 

  



Плата за землю 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

170 

279 

2 

8 Сумарно, гривень 0,00 Х 0,00 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого  підприємництва  щодо 

виконання регулювання та звітування  

Відповідно до листа Мінсоцполітики від 19.10.2017 № 224/0/103 «Щодо норми 

тривалості робочого часу». Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-

годинному робочому тижні – 1994,0 години. Для розрахунку використовують розмір 

мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2018 рік становить: 3723,0 грн., У 

погодинному визначенні розмір становить 22,41 грн. (ст.8 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VІІ). 

9 Процедури отримання 

первинної інформації 

про вимоги 

регулювання 

1 год. х 22,41 грн = 

22,41 грн 

0 0 

10 Процедури організації 

виконання вимог  

регулювання 

1 год х 22,41 грн. = 

22,41 грн 

0 0 

11 Процедури офіційного 

звітування 

1,5 год х 22,41 грн = 

33,62 грн 

0 0 

12 Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок 

- - - 

13 Інші процедури 

(уточнити) 

- - - 

14 Разом, гривень 78,44 0 0 

15 Кількість суб’єктів 

малого 

підприємництва, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць   

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

 

Транспортний податок 

 

Плата за землю 

 

 

Єдиний податок 

 

 

Туристичний збір 

 

 

484 

 

 

 

 

 

33 х 78.44 грн. 

= 2588,52 грн. 

 

 

0 

 

170 х 78,44 грн = 

13334,8 грн. 

 

279 х 78, 44 грн.= 

21884,76грн. 

 

2 х 78, 44 грн 

= 156,88 грн 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16   Сумарно, гривень 37964,96 0 0 

 

       Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не 

підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи 

місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих 



податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні 

процедури.  

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на 

виконання вимог регулювання 

   

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік регулювання 

стартовий 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання регулювання  

0 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур 

для суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

37964,96 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на 

виконання запланованого регулювання 

37964,96 

4 Бюджетні витрати на адміністрування 

регулювання суб'єктів малого підприємництва 

- 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання 

37964,96 

                                     

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання. 

       Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути 

встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання 

регулювання На основі аналізу статистичних даних визначено, що зазначена сума є 

прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних 

(пом’якшувальних) процедур  не потрібно 

Отже, ставки місцевих податків і зборів передбачені даними проектами рішень «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік»  є прийнятними.  

     Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, 

звітування та сплати  місцевих податків (визначається виключно нормами Податкового 

кодексу України), тому Гребінківська міська рада не має повноважень щодо встановлення 

пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання. Застосування даних 

заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.  

 

 

Міський голова                                                                        В.І. Колісніченко 


