
 

 

Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення Перещепинської міської  ради 

«Про встановлення  транспортного податку на території Перещепинської 

міської об’єднаної територіальної громади з 01.01.2021 року» 

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та                                        

з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення аналізу 

впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й 

організаційні заходи реалізації проекту рішення міської  ради «Про 

затвердження Регламенту  відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Перещепинської міської ради». 

1.Опис проблеми 

Керуючись розділом І ст.10,12 «Податкового кодексу України» 

визначено перелік місцевих податків і зборів та повноважень міської ради 

щодо податків та зборів, ст. 267 Розділом ХІІ «Податкового кодексу 

України» передбачено, що у складі податку на майно встановлюється 

транспортний податок. 

Податковим кодексом також 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. 

Згідно проекту рішень « Про встановлення транспортного податку на 

території Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади з 

01.01.2021 року» визначено ставку транспортного податку у розмірі 25 000 

гривень за кожен легковий автомобіль з розрахунку на календарний рік. 

 

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання: 

Групи (підгрупи)  Так  Ні 

Громадяни  +  - 

Держава (територіальні органи міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування та їх посадові особи) 

+  - 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва 
+ - 

 

Таким чином, з 01.01.2021 р. сплата транспортного податку повинна 

здійснюватися, відповідно до рішення Перещепинської міської ради «Про 

встановлення транспортного податку на території Перещепинської міської 

об’єднаної територіальної громади з 01.01.2021 р.», яке має бути прийняте із 

застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної 



регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Прийняття даного 

рішення дозволить в подальшому забезпечити наповнюваність дохідної 

частини бюджету об’єднаної територіальної громади. 

2.Цілі державного регулювання 

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є: 

 виконання вимог Податкового кодексу України; 
 дотримання вимог Закону України «Про засади державної 

політики у сфері господарської діяльності»; 
 забезпечення наповнюваності міського бюджету; 
 визначення ставок транспортного податку на території 

Перещепинської міської об’єднаної територіальної громади; 
 здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати 

транспортного податку при формуванні міського бюджету. 
 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

Відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого 

самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати 

транспортного податку, відповідно до переліку і в межах встановлених 

граничних розмірів ставок. 

1.Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи  Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Неприйняття 

регуляторного 

акта 

Неприйняття запропонованого регуляторного 

акту призведе до виникнення непорозумінь між 

платниками податків та органами державної 

фіскальної служби щодо порядку справляння 

транспортного податку на території об'єднаної 

територіальної громади. 

Альтернатива 2 

Прийняття 

регуляторного 

акта 

Дотримання вимог податкового законодавства. 

Забезпечення досягнення цілей державного 

регулювання. Врегулювання правовідносин 

суб’єктів господарювання. 

Альтернатива 3 

Відмова від 

введення в 

дію 

регуляторного 

акта 

Відмова від введення в дію регуляторного акту 

призведе до невиконання 

 

                2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для основних груп 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, органів місцевого 

самоврядування 

Вид альтернативи  Вигоди  Витрати 



Альтернатива 1  відсутні  
Порушення вимог 

чинного законодавства 

Альтернатива 2  

Забезпечення 

досягнення цілей 

державного 

регулювання. Додаткові 

надходження до 

бюджету та 

спрямування їх на 

соціально-економічний 

розвиток міста 

Витрати пов’язані з 

публікацією об’яви 

щодо громадського 

обговорення та надання 

пропозицій, витрати 

часу 

Альтернатива 3  відсутні  
Порушення вимог 

чинного законодавства 

Оцінка впливу на сфери інтересів громадян 

Вид альтернативи  Вигоди  Витрати 

Альтернатива 1  відсутні  
Порушення вимог 

чинного законодавства 

Альтернатива 2  

Забезпечення 

досягнення цілей 

державного Платники 

податку  будуть 

сплачувати 

податок за ставкою 

25 000 грн. за один 

об’єкт оподаткування. 

Сплата транспортного 

податку більш 

забезпеченими верствами 

населення 

Альтернатива 3 

Додаткові надходження 

до бюджету та 

спрямування їх на 

соціально-економічний 

розвиток міста 

Сплата транспортного 

податку більш 

забезпеченими 

верствами населення 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник  Великі  Середні  Малі  Мікро  Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

-  - 1 4 5 

Питома вага групи в загальній 

кількості, відсотків  
-   20 80 100% 

 
 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

 
Відсутні. 

Витрати на сплату 

транспортного податку не 



зміняться. Суб'єкти 

господарювання – платники 

податку будуть 

сплачувати податок за 

незмінною ставкою 25 000 

грн. в рік за один об’єкт 

оподаткування. 

Альтернатива 2 

Вирішення 

соціальних 

проблем за рахунок 

зростання доходної 

частини 

місцевого бюджету 

Витрати на сплату 

транспортного податку не 

зміняться. Суб'єкти 

господарювання – платники 

податку будуть 

сплачувати податок за 

незмінною ставкою 25 000 

грн. за один об’єкт 

оподаткування. 

Альтернатива 3 Відсутні  
Невиконання вимог 

законодавства України 

 
4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблем) 

Бал 

результативності (за 

чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1  1 

Така альтернатива є 

неприйнятною, 

невиконання вимог 

законодавства України. 

Проблема продовжує 

існувати 

Альтернатива 2  4 

Забезпечує досягнення 

визначених цілей та 

повністю сприяє 

вирішенню проблеми. 

Альтернатива 3  1 

Така альтернатива є 

неприйнятною. 

Проблема продовжує 

існувати 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за 

чотирибальною системою, 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 не вирішеними); 

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

(проблема продовжує існувати). 

Рейтинг 

результативності  

Вигоди 

(підсумок)  

(підсумок) 

Витрати 

Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1  відсутні  відсутні  

При виборі 

зазначеної 

альтернативи 

не досягнуто цілі 

державного 

регулювання 

Альтернатива 2  

можливість 

сплачувати 

транспортний 

податок за 

встановленими 

ставками - 

вирішення 

частини 

соціальних 

проблем за 

рахунок 

збільшення 

надходжень до 

місцевого 

бюджету, 

прогнозна сума 

надходжень до 

якого складе 75 

000 грн.; 

- прозорість і 

гласність у 

процесі 

розгляду 

елементів 

транспортного 

податку 

витрати, 

пов’язані з 

виконанням 

вимог, 

встановлених 

Законом України 

«Про засади 

державної 

регуляторної 

політики в сфері 

господарської 

діяльності»; - 

витрати на 

адміністрування 

регуляторного 

акта органами 

державної влади; 

- податкове 

навантаження на 

суб’єктів 

господарювання, 

які підпадають 

під дію 

оподаткування 

В рейтингу 

результативності 

дана 

альтернатива на 

першому місці. 

При виборі 

зазначеної 

альтернативи 

буде 

максимально 

досягнуто цілі 

державного 

регулювання 

Альтернатива 3  відсутні  відсутні  - 



 

Рейтинг 

Аргументи щодо 

переваги обраної 

альтернативи/причини 

відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1  
Порушення 

законодавства. 
- 

Альтернатива 2  

Досягнення встановлених 

цілей 

відбудеться лише за 

умови безпосереднього 

державного 

регулювання, шляхом 

прийняття 

запропонованого акта. 

Цей спосіб досягнення 

цілей є найбільш 

оптимальним та 

доцільним, оскільки 

відповідає вимогам 

чинного регулювання, 

забезпечує належні 

надходження до 

місцевого бюджету, які 

використовуватимуться 

на вирішення 

соціальних проблем 

населення ОТГ, 

збільшення 

фінансування бюджетних 

програм 
  

На досягнення цілей у разі 

прийняття цього 

рішення можуть 

вплинути такі негативні 

зовнішні фактори, як: 

- неналежне ставлення 

та сплата транспортного 

податку; 

- зміна діючого 

законодавства. 

Політична та 

економічна ситуація в 

країні 

Альтернатива 3 
Порушення 

законодавства. 

- 

 
 

Для досягнення встановлених цілей вибрано спосіб державного регулювання. 

 

5.Механізми та заходи, які пропонується застосовувати для розв’язання 

проблеми 

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території 

Перещепинської ОТГ ставки транспортного податку. Запропонований спосіб 

відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільність, 

адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу 



прозорості, врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Основним завданням запропонованого рішення є виконання норм 

чинного податкового законодавства та зміцнення ресурсної бази місцевого 

бюджету. 

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення 

міської ради «Про встановлення транспортного податку на території 

Перещепинської міської територіальної громади з 01.01.2021 року» . 

З метою реалізації поставленого завдання пропонується: 

1.визначити в рішенні платників транспортного податку ; 

2.визначити об’єкти оподаткування; 

3.встановити оптимальні ставки податків; 

4.забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного 

акту шляхом оприлюднення. 

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що 

запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого 

самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати транспортного 

податку. 

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме 

обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами 

державної податкової служби та платниками транспортного податку, в 

розмірі встановленому регуляторним актом. В свою чергу це вплине на 

наповнюваність бюджету територіальної громади. 

На дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників, таких як 

зміни в податковому законодавстві в цій сфері, які спричинять в 

подальшому до внесення змін та доповнень до рішення «Про встановлення 

транспортного податку на території Перещепинської міської об’єднаної 

територіальної громади з 01.01.2021 року». 

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. 

Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання 

великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного 

суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування 

зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2004 року №308 «Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та 

відстеження результативності регуляторного акта») не проводилися. 

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на 

впровадження та адміністрування регулювання не передбачається, видатки 

фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться. 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, 

складає 100 відсотків. У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого 



підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких 

поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, здійснено 

розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів 

малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу 

регуляторного акта - Тест малого підприємництва ( М-тест) (додаток1). 

7.Строк дії регуляторного акта 

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений з 

моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та 

його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних 

випадках. Зазначений проект нормативно-правового акта є 

загальнообов’язковим до застосування на території Перещепинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

8. Показники результативності регуляторного акта 

Дія регуляторного акта поширюється на фізичних і юридичних осіб, в 

тому числі нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні згідно чинного 

законодавства власні легкові автомобілі, органи місцевого самоврядування, 

територіальну громаду. 

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких 

поширюється дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат. 

Вигоди  Витрати 

Держава, орган місцевого самоврядування 

Чітке встановлення ставок 

транспортного податку, прозорість 

дій місцевих органів влади 

Витрати не передбачаються 

Суб’єкти господарювання 

Чітке встановлення 

ставок транспортного податку 

Витрати, пов’язані зі сплатою 

транспортного податку 

Громадяни 

Надходження до місцевого 

бюджету, своєчасне фінансування 

бюджетної сфери 

Витрати, пов’язані зі сплатою 

транспортного податку 

 

Результативність даного регуляторного акту передбачається 

визначити за такими показниками: 

кількість платників транспортного податку; 

сума надходжень транспортного податку. 

Прогноз надходжень до місцевих бюджетів по Перещепинській ОТГ 

 
2019 р. 

Очікувані на 

2020 р. 

Прогноз на 

2021 р. 

Обліковано платників 

транспортного податку 
4 4 4 

Сума надходжень 

податку 
86105,0 10000,0 100000,0 



Платники податків будуть проінформовані про вимоги даного 

регуляторного акта шляхом його розміщення в місцевих засобах інформації 

та на офіційному сайті Перещепинської міської ОТГ в мережі Інтернет. 

Платники податків сплачуватимуть податки у строки та у розмірах, 

встановлених регуляторним актом. 

 

9.Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 

 

Відстеження результативності Проекту здійснюватиметься на підставі 

порівняння даних за показниками, визначеними у пункту 8 аналізу. 

Відносно цього регуляторного акту здійснюватиметься базове, 

повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема: 

- базове відстеження результативності регуляторного акта буде 

проведено на 

етапі його прийняття; 

- повторне відстеження результативності акта буде проведено через три 

місяці 

після його прийняття; 

- періодичне відстеження буде проводитись кожного кварталу; 

- відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься 

статистичним методом. 

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть 

усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта. 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено спеціалістом І категорії 

відділу економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і звітності 

Перещепинської міської ради Кальченко Т.С. +380967844489, 

info@pereschepynske.otg.dp.gov.ua 

 

Міський голова                                                               В.І.САВЄЛЬЄВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               Додаток 1 

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, проведено 

розробником у період з “13” квітня 2020 р. по “23” квітня 2020 р. 

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  Запити по телефону  4 
Обговорено проект 

рішення. 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 4 особи, у тому числі малого підприємства 1 особа та 

мікропідприємництва 3 особи;  

питома вага суб’єктів малого підприємництва та мікропідприємництва 

у загальній кількості суб’єктів господаррювання, на яких проблема справляє 

вплив становить 100 %. 

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

регулювання 

Порядк 

овий 

номер 

Найменування оцінки  У перший рік  Періодичні  

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 

транспортний податок 

касове 

обслуговування банку 

6250*4= 

25000 

10*4=40 

-  

6250*4*5 

років= 

125000,0 

10*4*5=200,0 

6  Разом, гривень  25 040 грн.  -  125 200,0 

7  

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

повинні 

виконати вимоги 

регулювання, 

одиниць 

4  4 

8  Сумарно, гривень 

100 160,0 в 

т.ч. 

транспортний 

податок 

100000,0 

- 500 800,0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

Розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2020 – 4723 грн., кількість 

робочих годин у 2020 році –2002 години у погодинному розмірі на 2020 

рік– 28,45 гривень (4723,00 грн. /166год/міс.) 

9 

Процедури отримання 

первинної інформації 

про вимоги 

регулювання 

Витрати часу на 

отримання інформації 

про регуляторний 

7,11 - 7,11*5=35,55 



акт, отримання 

необхідної форми для 

звітування Х вартість 

часу суб’єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата) 

0,25* 28,45 грн. = 7,11 

грн. 
 

10 

Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання 

Сплата податку 0,2 

години*4*28,45 грн. 

=22,76 грн. 

22,76 - 22,76*5=113,8 

11 

Процедури 

офіційного 

звітування 

Декларування 

Витрати часу на 

отримання 

інформації про звіт, 

отримання 

необхідних форм, 

витрати часу 

на заповнення звітної 

форми та 

на передачу звітної 

форми до 

органу фіскальної 

служби (0,25 

годин+0,3 годин+0,25 

годин)*1*28,45 грн. = 

28,45 грн. 

28,45 - 28,45*5=142,25 

12 

Процедури щодо 

забезпечення 

процесу перевірок 

Відсутні 

(перевірка 

відбувається 

податковим 

інспектором 

- - 

13  Інші процедури:  -  -  - 

14  Разом:  58,32  291,6 

15 

Кількість суб’єктів 

малого 

підприємництва, що 

повинні 

4 



виконати вимоги 

регулювання, 

одиниць 

16  Сумарно, гривень  233,28  -  1166,4 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого 

підприємництва. 

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. 

Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового 

виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 
Показник  

Перший рік 

регулювання 

За п’ять 

років 

1  

Оцінка “прямих” 

витрат суб’єктів 

малого 

підприємництва 

на 

виконання 

регулювання 

100 160,0, в т.ч. 

транспортний 

податок 

100 000,0 

500 800,0 

2  

Оцінка вартості 

адміністративних 

процедур для 

суб’єктів малого 

підприємництва 

щодо 

виконання 

регулювання та 

звітування 

233,28 1166,4 

3  

Сумарні витрати 

малого 

підприємництва 

на виконання 

запланованого 

регулювання 

100 393,28 в т.ч. 

транспортний 

податок 

100 000,0 

501 966,4 
 



4  

Бюджетні 

витрати на 

адміністрування 

регулювання 

суб’єктів 

малого 

підприємництва 

0  - 

5  

Сумарні витрати 

на виконання 

запланованого 

регулювання 

100 393,28 грн.  
501 966,4 
 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи не розроблялись, оскільки 

запропонованим регуляторним актом не передбачено здійснення особами, 

додаткових витрат, що не передбачені Податковим кодексом України. 

На основі сумарних витрат за рік впровадження регуляторного акта 

забезпечить стабільні надходження до міського бюджету, а це в свою чергу 

забезпечить фінансування бюджетних програм та виконання вимог 

Податкового кодексу України. 

  

Міський голова                                                                         В.І.САВЄЛЬЄВ 


