
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
до проекту рішення Великосевериніської сільської ради 

«Про встановлення місцевих податків та зборів на території 
Великосеверинівської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік» 

 
1.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

 
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради 

підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики 
проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного 
акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 
308.  Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проектів 
вищезазначених рішень. 

Ухвалення рішення з цього питання необхідне для прозорого 
ефективного встановлення ставки податку, здійснення необхідного контролю 
за своєчасністю та повнотою проведення платежів.  

Місцеві податки та збори – один із значних джерел наповнення 
доходної частини селищного бюджету, яка направляється насамперед на 
фінансування бюджетної сфери. 

Ставки місцевих податків та зборів відповідно до статті 12 
Податкового кодексу України встановлюють сільські, селищні, міські ради в 
межах своїх повноважень шляхом прийняття відповідних рішень. 

Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок місцевих 
податків та зборів залежить розвиток підприємництва в об’єднаній 
територіальній громаді і показник наповнення бюджету ОТГ. 

Місцеві податки та збори враховують доходи, отримані суб’єктами 
господарської діяльності.  

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок 
місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до 
виключної компетенції органів місцевого самоврядування.  

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки має 
об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки. 
Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та 
пільги щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України. 

Розробником проекту на 2021 рік ставка збережена на тому ж рівні, що 
і в 2020 році. 

Єдиний податок. Ставка єдиного податку встановлюється відповідно 
до ст. 293 Податкового Кодексу України. 

Земельний податок пропонується змінити деякі ставки податку. 
Туристичний збір встановлюється відповідно до ст.268 Податкового 

кодексу України. 
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Встановлення ставок місцевих податків і зборів, визначення об'єкту 
оподаткування, платників податків і зборів, податкового періоду та інших 
обов'язкових елементів дозволить забезпечити прозорість та відкритість 
діяльності органів місцевої влади. 

Однією з проблем громади є недостатня наповнюваність сільського 
бюджету, що не дозволяє виконувати регіональні бюджетні програми, 
забезпечити належний рівень життя жителів Великосеверинівської ОТГ. 

Так, на території Великосеверинівської сільської ради існують наступні 
проблеми, зокрема, необхідність у реформуванні та розвитку житлово-
комунального господарства, ремонт систем водопостачання , будівництво, 
ремонт та утриманні доріг, реконструкція мереж вуличного освітлення селищ. 

Лише на фінансування будівництва, ремонту та утримання доріг на 
території ОТГ потрібно з сільського бюджету виділити не менше 2,0 млн. 
грн., забезпечення  зовнішнього освітлення селищ майже 1,5 млн. грн.  

В комунальному підприємстві «Прометей» є потреба у закупівлі 
автотранспорту яка складатиме більше 1 млн. грн.. 

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів 
на 2021 рік, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, 
що спричинить втрати дохідної частини бюджету. 

Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програм на 2021 рік,а 
саме : 

- оплата харчування дітей дошкільних навчальних закладів та 
загальноосвітній шкіл громади , в тому числі пільгових категорій 
(845,1 тис. грн..);  

- утримання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів - 
2907,8 тис. грн., з них на комунальні послуги - 949,4 тис.грн.; 

- поточний ремонт доріг ( 765,7 тис. грн.) ; 
- та інші заходів.  
Крім того вказана проблема справляє вплив на 3594 чол. жителів 

Великосеверинівської громади, які розраховують на виконання інших 
соціальних програм, що фінансуються з бюджету об’єднаної територіальної 
громади. 

Більшість з них не вирішуються через брак коштів в бюджеті ОТГ на 
придбання матеріалів та оплати відповідних робіт (послуг). Для вирішення 
вищезазначених проблем та фінансування  необхідно витратити з бюджету 
понад 7 млн грн.  
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Аналіз втрат бюджету об’єднаної громади 

 

п/н Назва 
показника 

У разі прийняття рішення про 
місцеві податки та збори на 

2021р. 

У разі не прийняття рішення 
про місцеві податки та збори на 

2021р. 
Відхилення, 

тис.грн. (втрати 
до бюджету) 

Ставка, 

Очікуваний 
обсяг 

надходжень 
тис.грн. 

Ставка, 

Очікуваний 
обсяг 

надходжень 
тис.грн. 

1 Єдиний 
податок  

І гр. - 10 %      
ІІ гр. - 10% 305,8 0 0 -305,8 

2 Податок на 
нерухоме 

майно, 
відмінне від 

земельної 
ділянки 

(юридичні та 
фізичні особи) 

від 0,1% до 
1,5% залежно 

від виду 
нерухомого 

майна 

537,7 0 0 -537,7 

3 Плата за 
землю  

від 0,045% до 
5% 

600,0 1,5 585,0 -15,0 

4 Туристичний 
збір 

0,5% для 
внутрішнього 
туризму; 5% 
для в’їзного 

туризму 

5,9 0 0 -5,9 

5 РАЗОМ 
(втрати до 
бюджету 

х 1449,4 х 585,0 -864,4 

 
Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів 

полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування 
отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем 
територіальної громади та покращення інфраструктури об’єднаної громади. 

Враховуючи, вищевикладене, розробляється проект рішення «Про місцеві 
податки і збори на 2021рік» та публікується згідно законодавства. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 
 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни Так. 

Відсутність коштів місцевого бюджету не дозволяє виконувати 
бюджетні програми 

 

Держава Так.  
Не дотримання соціальних стандартів, неможливість забезпечити 
якісний рівень життя призведе до підвищення рівня соціальної 
напруги, виникнення політичних на соціальної нестабільності в 
суспільстві 

 

Суб’єкти господарювання, 
у тому числі суб’єкти 

малого підприємництва 

Так.  
Сплата податку в розмірах, встановлених сільською радою 

 

 
Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою 

ринкових механізмів: Застосування ринкових механізмів для вирішення 
вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених 
заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового 
кодексу України є компетенцією сільської ради.  
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Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою 
діючих регуляторних актів: Зазначена проблема не може бути вирішена за 
допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового 
кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не 
прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і 
зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми 
Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без 
застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із 
застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному 
періоду, в якому планується застосування плати за землю. 

 
2.ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Основними цілями регулювання є: 
- своєчасне поповнення бюджету ОТГ для вирішення проблем громади; 
-  здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків 

та зборів при формуванні бюджету; 
- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і 

зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів 
господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету; 

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів; 
- забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою 

забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та 
культурного розвитку громади; 

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету  ОТГ місцевих податків 
та зборів; 

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 
самоврядування; 

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог 
Податкового кодексу України. 

Проект рішення Великосеверинівскої  сільської ради спрямований на 
розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу 
регуляторного впливу.  

Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, 
ефективності контролю державної фіскальної служби в частині наповненості 
бюджету ОТГ на території Великосевринівської ОТГ та своєчасності сплати 
податку. 
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3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА СПОСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ 
ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ 

 
3.1. Визначення альтернативних способів 
 

Вид альтернативи Опис альтернативи 
Альтернатива 1 Не 
виносити розгляд 
сесії сільської ради 
та не приймати 
рішення  «Про 
встановлення 
місцевих податків 
і зборів на 2021 
рік». 

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку 
відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, 
місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, 
встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме 
наповненню сільського бюджету в можливих обсягах. 
Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті неприйняття рішення 
«Про встановлення місцевих податків і зборів» на 2021 р. складатимуть: 
864,4 тис. грн. Що не дозволить профінансувати заходи соціального, 
економічного значення територіальної громади (благоустрій, утримання 
комунальних закладів та інше.) 
В цьому випадку до бюджету надійде від: 
єдиного податку платників першої та другої групи–  0 тис.грн. 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0 тис. грн. 
земельного податку –585,0  тис.грн. 

Альтернатива 2 
Прийняти рішення 
«Про 
встановлення 
місцевих податків 
і зборів на 
2021рік» 

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути 
встановлених цілей,чітких та прозорих механізмів справляння та сплати 
місцевих податків і зборів на території ОТГ та відповідне наповнення 
сільського бюджету. 
Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого 
самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 1449,4 
тис.грн., що дозволить профінансувати частково комунальні дошкільні 
навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми. 
Альтернативою запропоновано встановити наступні ставки місцевих 
податків: 
єдиний податок – для першої групи платників єдиного податку у розмірі 
10 відсотків до  розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого на 01 січня звітного року; для другої групи платників 
єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної 
плати у місяць. До бюджету надійде 305,8 тис.грн. 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 
встановлено економічно обґрунтовані ставки податку, що залежать від 
типу об’єкта та доходності виду діяльності суб’єктів господарювання. До 
бюджету планується залучити 537,7 тис. грн. 
земельного податку - встановлено економічно обґрунтовані ставки 
податку, що залежать від виду використання земельної ділянки та 
доходності виду діяльності суб’єктів господарювання. До бюджету 
планується залучити 600,0 тис. грн. 
туристичний збір – 5,9 тис. грн.. 
Загальна сума, що буде сплачена суб’єктами господарювання до бюджету 
складе 1449,4 тис. грн. 

Альтернатива 3. 
Встановлення 
максимальних 
ставок місцевих 
податків і зборів 

За рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до 
сільського бюджету 707,6 тис.грн., в тому числі: єдиного податку – 276,3 
тис.грн., земельний податок– 270,0 тис.грн. на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки – 161,3 тис.грн. 
Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для 
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на 2021 рік платників податків та зборів на територіальної громади. В цьому випадку 
буде перевиконання дохідної частини сільського бюджету, але у зв’язку з 
надмірним податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі 
спати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних 
санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок масове закриття суб’єктів 
підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, 
виникнення соціальної напруги населення. 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування: 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 
Альтернатива 1 Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання вимог 
Податкового кодексу України, 
реалізацію наданих органам місцевого 
самоврядування повноважень. 
2. Забезпечить відповідні надходження 
до бюджету ОТГ від сплати місцевих 
податків і зборів. 
3.Створить сприятливі фінансові
можливості для задоволення 
соціальних та інших потреб 
територіальної громади. 
4.Вдосконалить відносини між
сільською радою, органом фіскальної 
служби та суб’єктами господарювання 
пов’язаних зі справлянням податків та 
зборів. 

Витрати пов’язані з підготовкою 
регуляторного акту та 
проведення відстежень 
результативності даного 
регуляторного акта та процедур з 
його опублікування. 

Альтернатива 3 1.Максимальні надходження коштів до 
сільського бюджету. 
2.Спрямування надлишків на
соціально-економічний розвиток 

Витрати пов’язані з підготовкою 
регуляторного акту та 
проведення відстежень 
результативності даного 
регуляторного акта та процедур з 
його опублікування 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 
Альтернатива 1 Сплата податку за 

мінімальними ставками, 
передбаченими Податковим 
кодексом України 

Витрати пов’язані лише зі 
сплатою земельного податку, 
в сумі :585,0 тис.грн. 

Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за 
обґрунтованими ставками. 
Встановлення пільг по сплаті 
податків для окремих 
категорій громадян. 

Сплата податків за 
запропонованими ставками в 
сумі: 1449,4 тис.грн. 
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Відкритість процедури, 
прозорість дій місцевого 
самоврядування. 
Вдосконалить відносини між 
міською радою, органом 
фіскальної служби та 
суб’єктами господарювання 
пов’язаних зі справлянням 
податків та зборів. 

Альтернатива 3 Вирішення більшої кількості 
соціальних проблем ОТГ за 
рахунок значного зростання 
дохідної частини сільського 
бюджету 

Надмірне податкове 
навантаження за причини 
встановлення максимальних 
ставок податків та зборів, 
призведе до нарахування пені 
та штрафних санкцій за їх 
несвоєчасну сплату. 

 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 
 

Показник Великі Середні Малі 
Мікро 

Разом Всього 
мікро 

Юридичні 
особи 

Фізичні особи 
підприємці 

Кількість суб’єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 

регулювання, 
одиниць 

- - 4 99 32 67 103 

Питома вага групи у 
загальній кількості, 

відсотків 

- - 4 % 96% 31 % 65% 100% 

 
Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за мінімальними 
ставками, передбаченими Податковим кодексом 
України 

Витрати пов’язані лише зі сплатою 
земельного податку, в сумі: 585,0 
тис.грн. 

Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за обґрунтованими 
ставками. Встановлення пільг по сплаті 
податків для окремих категорій громадян. 
Відкритість процедури, прозорість дій 
місцевого самоврядування. 
Вдосконалить відносини між сільською радою, 
органом фіскальної служби та суб’єктами 
господарювання пов’язаних зі справлянням 
податків та зборів. 

Сплата податків за запропонованими 
ставками. Сума витрат становить  
1449,4 тис.грн 

Альтернатива 3 Відсутні За рахунок прийняття максимальних 
ставок, додаткові витрати будуть 
складати 707,6 тис. грн. 
Надмірне податкове навантаження, яке 
може спричинити занепад малого 
бізнесу, який провадить діяльність на 
території ради, зменшення кількості 
робочих місць 
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Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого 

і середнього підприємництва не проводилася за причини відсутності на 
території сільської ради таких суб’єктів господарювання. 
 

4.ВИБІР НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
СПОСОБУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 

 
Рейтинг 

результативності 
(досягнення цілей під 

час вирішення 
проблеми) 

Бал результативності 
(за чотирибальною 
системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 
бала 

Альтернатива 1 1- цілі прийняття 
регуляторного акта не 
можуть бути досягнуті 
(проблема продовжує 

існувати) 

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з 
виникненням значних втрат до бюджету ОТГ. 

Очікуванні втрати сільського бюджету в результаті 
неприйняття рішення «Про 

місцеві податки і збори» на 2021 р. складатимуть: 
864,4 тис.грн. 

Що не дозволить профінансувати заходи 
соціального, економічного значення територіальної 

громади (благоустрій, 
утримання комунальних закладів та інше.) 

Альтернатива 2 3 - цілі прийняття проекту 
регуляторного акта можуть 
бути досягнуті майже 
повною мірою 
(усі важливі аспекти 
проблеми існувати не 
будуть) 

Прийняття даного рішення сільської ради 
забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких 
та прозорих механізмів справляння та сплати 
місцевих податків і зборів на території ОТГ та 
відповідне наповнення сільського бюджету. 
Забезпечить фінансову основу самостійності органу 
місцевого самоврядування. До бюджету 
територіальної громади надійде 1449,4 тис.грн., що 
дозволить частково профінансувати комунальні 
дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші 
соціальні програми. Таким чином, прийняттям 
вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів 
громади і платників податків і зборів. 

Альтернатива 3 2 - цілі прийняття 
регуляторного акта можуть 
бути досягнуті частково 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. 
Надмірне податкове навантаження на суб'єктів 
господарювання знівелює вигоди від значного 
збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а 
саме існує ризик переходу суб’єктів 
господарювання в «тінь», зменшення кількості 
робочих місць та розміру заробітної плати, і як 
наслідок виникне зворотній ефект в результаті 
якого зменшення надходжень до сільського 
бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде. 

Рейтинг 
результатив

ності 

Вигоди  
(підсумок) 

Витрати (підсумок) Обґрунтування 
відповідного місця 

альтернативи у 
рейтингу 

Альтернатива 
2 

Держава: надходження 
додаткових 
коштів до сільського бюджету; 
спрямування додаткового 
фінансового ресурсу на 
соціально- 

Держава: 
Витрати, пов'язані з 
підготовкою регуляторного 
акта  
Громадяни: 
Сплата податків за 

Наповнення сільського 
бюджету, збереження 
суб’єктів 
господарювання та 
робочих місць 
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економічний розвиток ОТГ. 
Громадяни: Сплата податків і 
зборів 
за обґрунтованими ставками 
Встановлення пільг по сплаті 
податків для окремих категорій 
громадян 
Суб’єкти господарювання: 
Сплата податків і зборів за 
обґрунтованими ставками. 
Запровадження корегуючих 
(пом'якшувальних) заходів для 
малого підприємництва. 

встановленими ставками 
Суб’єкти господарювання: 
Витрати: Сплата податків за 
запропонованими ставками.  
Сумарні витрати становлять 
1449,4 тис.грн: 
 

Альтернатива 
3 

Держава: Максимальні 
надходження 
коштів до місцевого бюджету. 
Спрямування надлишків на 
соціально-економічний розвиток 
ОТГ. 
Громадяни: Вирішення більшої 
кількості соціальних проблем 
ОТГ за 
рахунок значного зростання 
дохідної 
частини сільського бюджету  
Суб’єкти 
господарювання: Відсутні 

Держава: Витрати, пов'язані з 
підготовкою регуляторного 
акта та його оприлюдненням. 
Громадяни: Надмірне 
податкове навантаження. 
Суб’єкти 
господарювання: Надмірне 
податкове навантаження, яке 
може спричинити занепад 
малого бізнесу, який провадить 
діяльність на території ОТГ. 
Сумарні витрати становлять 
2157,0 тис. грн:  

Надмірне податкове 
навантаження, 
зменшення кількості 
суб’єктів 
господарювання 

Альтернатива 
1 

Держава: Відсутні Громадяни: 
Сплата 
податків за мінімальними 
ставками, передбаченими 
Податковим кодексом України  
Суб’єкти 
господарювання: Сплата 
податків за мінімальними 
ставками, передбаченими 
Податковим кодексом України 

Держава: 
Відсутні 
Громадяни: 
Відсутні 
Суб’єкти господарювання: 
Сумарні витрати- 585,0 тис.грн  

Зменшення надходжень 
до сільського бюджету, 
підвищення соціальної 
напруги за причини 
погіршення якості 
життя членів громади 
 

Рейтинг 
Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 
зовнішніх чинників на 
дію запропонованого 
регуляторного акта 

Альтернатива 2  Цілі прийняття проекту рішення про встановлення 
місцевих податків і зборів на 2021 рік будуть досягнуті 
майже у повній мірі. До сільського бюджету надійдуть 
додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а 
податкове навантаження для платників не буде надмірним. 
Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде 
досягнуто балансу інтересів сільської ради і 
платників податків і зборів. 

Зміни до чинного 
законодавства: 
- Податкового кодексу 
України; 
- Бюджетного кодексу 
України; 
- Земельного кодексу 
України; 
- інші закони (зміна 
мінімальної заробітної плати, 
прожиткового мінімуму, 
тощо). 

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. 
Надмірне податкове навантаження на суб'єктів 
господарювання знівелює вигоди від значного збільшення 
дохідної частини сільського бюджету. 
Балансу інтересів досягнути неможливо. 

Зміни до чинного 
законодавства: 
- Податкового кодексу 
України; 
- Бюджетного кодексу 
України; 
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- Земельного кодексу 
України; 
- інші закони (зміна 
мінімальної заробітної плати, 
прожиткового мінімуму, 
тощо). 
Виникнення податкового 
боргу по причині несплати 
місцевих податків і зборів. 

Альтернатива 1 У разі неприйняття регуляторного акта, податок 
справлятиметься по мінімальним ставкам, що 
спричинить втрати доходної частини бюджету і 
відповідно не виконання бюджетних програм. 
Вказана альтернатива є неприйнятною. 

Зміни до чинного 
законодавства: 
- Податкового кодексу 
України; 
- Бюджетного кодексу 
України; 
- Земельного кодексу 
України; 
- інші закони (зміна 
мінімальної заробітної плати, 
прожиткового 
мінімуму,тощо) 

 
5.МЕХАНІЗМ, ЯКИЙ ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗАСТОСУВАТИ ДЛЯ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 
 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких 
можна розв’язати проблему: 

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на 
території  Великосеверинівської сільської ради , аналітичних показників від 
ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області , інформації фінансово-економічного 
відділу, відділу земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури та 
житлово-комунального господарства, проведених консультацій, нарад, 
основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є 
встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2021 рік. 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього 
регуляторного акта: 

- Розробка проекту рішення  Великосеверинівської сільської ради  
"Про встановлення місцевих податків і зборів" на 2021 р. та АРВ до 
нього ; 

- Проведення консультацій з суб'єктами господарювання; 
- Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і 

зауважень; 
- Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії 

щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону 
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності"; 

- Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної 
регуляторної служби України; 

- Прийняття рішення на сесії сільської ради; 
- Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку; 
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- Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого 
рішення. 

Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2 - встановлення 
економічно обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів, щоб 
суб’єкти господарювання могли сплачувати податки, а бюджет наповнювався.  
 

6. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ВИМОГ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ 
ЗАЛЕЖНО ВІД РЕСУРСІВ, ЯКИМИ РОЗПОРЯДЖАЮТЬСЯ ОРГАНИ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЧИ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ, ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ,ЯКІ 

ПОВИННІ ПРОВАЖУВАТИ АБО ВИКОНУВАТИ ЦІ ВИМОГИ. 
 

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 та зборів, не 
змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. 

Зазначене регулювання стосуються виключно суб’єктів малого та мікро 
підприємництва, відповідно п.8 Постанови КМУ від 11 березня 2004 року 
№308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта» питома вага суб’єктів малого та мікро 
підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких 
впливає проблема, становить 100 відсотків. 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для 
суб’єктів малого та мікро-  підприємництва проводиться за допомогою теста 
малого підприємництва (М - тест) наведено в додатку 1 до цього аналізу. 
 

7.ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО СТРОКУ ДІЇ 
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 
Запропонований термін дії акта становить один рік. 
Обґрунтування запропонованого терміну дії акта: У разі, якщо 

сільська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення 
відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки 
справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх 
мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за 
землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що 
передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за 
землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу 
XIX Прикінцеві положення ПКУ). 

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи 
місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок 
місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. 

Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.  
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8.ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ 

РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 
            тис.грн. 

Найменування 
податків 

2019 рік 
(факт), 

 

2020 (очікувані), 
 

2021 (очікувані надходження, 
у зв’язку з прийняттям 

рішення) 
Податок на 
нерухоме майно, 
відмінне від 
земельного 
податку 

482,1 532,0 537,7 

Плата за землю 640,4 589,0 600,0 
Єдиний податок 273,5 292,0 305,8 
Туристичний збір 11,4 5,5 5,9 

ВСЬОГО : 1407,4 1418,5 1449,4 
 

Назва показника 

2019 рік 
(факт) 

 

2020 (очікувані) 

 

2021 (очікувані 
надходження, у 

зв’язку з 
прийняттям 

рішення) 
Кількість суб’єктів 
господарювання всього  650 650 650 

з них :      
-що стосується єдиного податку 
першої та другої групи 

65 67 67 

-що стосується податку на нерухоме 
від земельного податку 

- юридичні особи 
-фізичні особи 

 
 

23 
29 

 
 

23 
29 

 
 

23 
29 

-що стосується земельного податку 
-юридичні особи 
-фізичні особи 

 
36 

547 

 
36 

547 

 
36 
547 

-що стосується туристичного збору 1 1 1 
Час, що витрачатиметься суб’єктами 
господарювання та/або фізичними 
особами, пов’язаними з виконанням 
вимог акта, години на 1 суб’єкта. 

2 години 

Розмір коштів, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання та/або 
фізичних осіб, пов’язаними з 
виконанням вимог акту.що 
стосується  

1407,4 1418,5 1449,4 

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання та/або фізичних 
осіб з основних положень акта 

Високий 

 

9.ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ 
ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ 

РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 
12 

 



 
Так як строк дії акту один рік (2021 рік) тому буде здійснено базове 

відстеження результативності дії регуляторного акту (до набрання чинності 
РА) та повторне відстеження результативності дії регуляторного акту – з 
жовтня 2021 рік по листопад 2021 року. 

Буде використано розрахунковий метод проведення відстеження 
результативності і, відповідно, розрахунковий вид даних. 

Перегляд даного рішення може бути здійснений у випадку виникнення 
відповідної необхідності, змін у чинному законодавстві. 
 
 
Сільський  голова        Сергій Левченко 
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Администратор
Штамп



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

1. Опитування
8 осіб : 3 

посадовці, 5 
СПД

2. Телефонні консультації 5 СПД

Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу

до проєкту рішення “ Про встановлення
місцевих податків і зборів на 2021 рік ”

Отримано інформацію від ФОП Шаповалова Т.О., ФОП Шуляренко О.А., ФОП 
Панова А.О., ФОП Жабокрицька А.В., ФОП Кільницька О.В. про можливість 
сплачувати податки. Обговорено  та запропоновано залишити розміри ставок 
місцевих податків і зборів на 2021 рік на рівні діючих ставок.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі) :

Мета консультацій :

а) якісна оцінка регулювання з точки зору впливу на малий бізнес;
б) уточнення процедур, які необхідно виконати малому бізнесу для виконання вимог регулювання;
в) отримання попередніх даних щодо витрат часу та матеріальних ресурсів на виконання вимог регулювання.

Данні для проведення АРВ та М-тесту

оціночні дані  - опитування в телефонному режимі . Перелік питань для підприємців : 1.Скільки часу потрібно для 
ознайомлення із новими умовами проєкту регуляторного акту про місцеві податки та збори на 2021 рік ? 2.Скільки часу 
потрібно для внесення відповідних змін до процедур обліку та звітності ? Офіційні дані : Скільки  на території 
Великосеверинівської сільської ради платників податку, а саме платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки ,  платників єдиного податку І та ІІ групи , земельного податку та платників туристичного збору. З них скільки великих 
суб’єктів господарювання, середніх, мікро- та малих підприємств? 3. Скільки було сплачено цими категоріями суб’єктів 
господарювання податку (збору) у 2019 році? Крім того, для проведення М-тесту знадобиться такі дані : Розмір мінімальної 
заробітної плати або середньої заробітної плати по Великосеверинівської сільської ради. Вартість 1 години робочого часу, 
виходячи з мінімальної заробітної плати.

малого підприємництва (М-Тест)
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, проведено розробником у період з 02 квітня 2020р. по 17 
квітня 2020 р.

Основні результати консультацій
(опис)

Обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків і 
зборів на 2021 рік на рівні діючих ставок.



 

Загальні витрати 
пов'язані з виконанням 

вимог регуляторного 
акту 

Витрати пов'язані з 
виконанням вимог 
регуляторного акту 

необхідні для проведення 
М-Тесту

 
річна сума 1449,4 тис. 
грн./ кількість суб'єктів  
650

річна сума 1049,9 тис. грн./ 
кількість суб'єктів  103

річна сума 305,8 тис. 
грн./ кількість суб'єктів  
67

річна сума 305,8 тис. грн./ 
кількість суб'єктів  67

річна сума 29,6 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 17

річна сума 29,6 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 17

річна сума 276,2 тис. 
грн./ кількість суб'єктів 
50

річна сума 276,2 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 50

річна сума 600 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 583

річна сума 284,7 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 36

річна сума 315,3 тис. 
грн./ кількість суб'єктів 
547

 

річна сума 284,7 
тис.грн./ кількість 
суб'єктів 36

річна сума 284,7 тис.грн./ 
кількість суб'єктів 36

річна сума   537,7 
тис.грн./ кількість 
суб'єктів 52

річна сума   453,5 тис.грн./ 
кількість суб'єктів 38

річна сума 27,9 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 8

річна сума 27,9 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 8

річна сума 84,2 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 14

 

річна сума 406,1 тис. 
грн./ кількість суб'єктів 
15

річна сума 406,1 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 15

2.1. Кількість суб’єктів малого  сплачують податок на нерухоме майно, на яких поширюється регулювання: 52, надходження на 2019 рік 
становить 482,1 тис.грн. питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема 
справляє вплив 51 %

2.2. кількість суб’єктів малого підприємництва,що сплачують єдиний податок  - 65 чоловік, надходження в 2019 році - 273,5 тис.грн.; 
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 64 %

2.3.- кількість суб’єктів малого підприємництва,що сплачують туристичний податок - 1 платник, надходження в 2019 році - 11,4 тис.грн. 
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 1 %

2.4.- кількість суб’єктів малого підприємництва,що сплачують земельний податок - 36 платників (юридичні особи), 547 -фізичні особи, 
надходження в 2019 році - 640,4 тис.грн., питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на 
яких проблема справляє вплив 35 % для юридичних осіб

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.                                                                                                                                                                                                        
При підготовці аналізу регуляторного впливу  п. 8 "Визначення показників результативності дії регуляторного акту  " включені фізичні 
особи (громадяни) , які є платниками земельного податку та  податку на нерухоме житлове майно , наведено в таблиці

Назва податку , що стосується дії регуляторного акту

 

Податок на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

в тому числі 

 Всього витрати 

Єдиний податок  усього :

Сплата єдиного податку І групи

Сплата єдиного податку ІІ групи

Сплата земельного податку усього :

в тому числі 

Земельний податок з фізичних осіб /18010500/

Земельний податок з юридичних осіб /18010700/

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельного 
податку усього :

в тому числі 

Податок на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості

Податок на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості



річна сума 19,5 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 15

річна сума 19,5 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 15

річна сума 5,9 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 1

річна сума 5,9 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 1

Порядковий 
номер

У перший рік (стартовий 
рік впровадження 

регулювання)  Всього по 
суб'єктам 

господарювання

У перший рік (стартовий рік 
впровадження 

регулювання)  одного 
суб'єкта господарювання

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5
річна сума 1049,9 тис. 
грн./ кількість суб'єктів  
103

річна сума 10,2 тис. грн./ 
суб'єкта

річна сума 305,8 тис. 
грн./ кількість суб'єктів  
67

Середньорічні витрати  4,6 
тис. грн./ суб'єкта

річна сума 284,7 тис. 
грн./ кількість суб'єктів 
36

Середньорічні витрати 1,03 
тис. грн./ суб'єкта

річна сума  453,5 
тис.грн./ кількість 
суб'єктів 38

Середньорічні витрати 10,34 
тис. грн./ суб'єкта

річна сума 5,9 тис. грн./ 
кількість суб'єктів 1

річна сума 5,9 тис. грн./ 
суб'єкта

6

7 1049,9 10,2

8 2915,93 1 год *28,31 грн=28,31 грн

9 2915,93 1 год *28,31 грн=28,31 грн

10 0 0

11 0 0

12 5831,86 56,62

13

14 5831,86 56,62

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Найменування оцінки

 

Податок на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Туристичний збір

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у
визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - 
витратні матеріали)

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Інші процедури (сплата податків та зборів, визначених проєктом 
рішенням про встановлення податків та зборів на 2021 рік) в тому 
числі :

Єдиний податок   І та ІІ групи 

Сплата земельного податку 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку 

Туристичний збір

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати 
вимоги регулювання, одиниць

103

Сумарно витрати малого підприємництва , тис. гривень

103

Разом, гривень

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати
вимоги регулювання, одиниць

Сумарно, гривень

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020 році становить 4723 грн. та у погодинному розмірі 28,31 грн.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги 
регулювання, гривень

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення
змін до внутрішніх процедур обліку та звітності, гривень

Процедури офіційного звітування

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування.    



Порядковий 
номер

1

2

3

4

5

5. Розроблення корегуючих (помякшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних данних, що надані фінансово-економічним відділом, що зазначена сума є прийнятою для суб'єктів малого 
підприємництва і впровадження компенсаторних ( пом'якшувальних ) процедур не потрібні.

Головний спеціаліст фінансово-
економічного відділу

Тетяна Волошина

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого 
підприємництва, гривень

0,00

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, гривень 1 055 731,86

Оцінка вартості адміністративних процедур для субєктів малого 
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, 
гривень

5 831,86

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання 
запланованого регулювання, гривень

1 055 731,86

Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання субєктів малого підприємництва, що 
встановлюється  цим рішенням, не передбачаються.

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

Показник Перший рік регулювання (стартовий)

Оцінка "прямих" витрат субєктів малого підприємництва на 
виконання регулювання , гривень 

1 049 900,00

Администратор
Штамп


