
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ТА ПІЛЬГ ІЗ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА 2020 р.» 
 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Перещепинської  міської 

ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 р.» підготовлений відповідно 

до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 

від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз регуляторного впливу визначає правові та 

організаційні засади реалізації Проекту, як регуляторного акту. 

 

 
1. Визначення проблеми 

 

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

визначено перелік місцевих податків та зборів та повноважень міської ради 

щодо податків та зборів. Ст.265 Розділом ХІІ «Податкового кодексу  

України» передбачено, що до складу податку на майно відноситься податок 

на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки. 

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. 

Головною причиною виникнення проблеми є встановлення ставок та пільг 

для юридичних та фізичних осіб для сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Перещепинської об’єднаної 

територіальної громади.      

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та 

недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми 

щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах 

Перещепинської територіальної громади, і пропонується прийняття рішення 

міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік».     

 
Основні групи, на які проблема справляє вплив 
 

Групи(підгрупи) Так Ні 
Держава 

Органи місцевого 

самоврядування 

+ - 

Громадяни + - 



Суб’єкти 

господарювання 
+ - 

 
Таким чином, з метою виконання вимог Кодексу необхідно прийняти 

регуляторний акт, який установить ставки податку на об’єкти житлової та 

нежитлової нерухомості на території Перещепинської ОТГ на період з 1 

січня 2020 року до заміни новим регуляторним актом. 

2.Цілі державного регулювання 

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є: 

 виконання вимого Податкового кодексу України; 

 дотримання вимог Закону України «Про засади державної політики у 

сфері господарської діяльності»; 

 визначення чітких ставок податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2020 рік.; 

 встановлення пільг із сплати податку; 

 здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати 

податку при формуванні бюджету ОТГ; 

 забезпечити соціальну справедливість при оподаткуванні об’єктів 

нерухомості.  

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1.Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Неприйняття регулятивного акта 

У разі неприйняття рішенням ради 

ставок податку, такий  податок 

сплачується платниками у порядку, 

встановленому Кодексом із 

застосування мінімальних ставок. Це 

призведе до зменшення надходжень 

до бюджету ОТГ. Погіршує 

підприємницьке середовище 

громади. 

Альтернатива 2 

Прийняття регулятивного акта 

Встановлення податку забезпечить 

виконання вимог Податкового 

кодексу України. Забезпечення 

досягнення цілей державного 

регулювання. Цілі прийняття 

регуляторного акта будуть досягнуті 



повною мірою. Сприяє соціальному 

захисту членів територіальної 

громади 

Альтернатива 3 

Відмова від введення в дію 

регуляторного акта 

Відмова від введення в дію 

регуляторного акту призведе до 

невиконання вимог законодавства 

України. Сприяє ухиленню від 

оподаткування. 

 

 

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 

Відсутність надходжень 

до бюджету  податку 

Альтернатива 2 Забезпечення досягнення 

цілей державного 

регулювання. 

Сталі надходження до 

бюджету. 

Належне фінансування 

програм соціально-

економічного розвитку 

громади 

 

Витрати часу, 

матеріальних ресурсів 

для фіскальних органів 

на адміністрування 

податку 

Альтернатива 3 Відмова від введення в дію 

регуляторного акта призведе 

до невиконання вимог 

законодавства України. 

відсутні 

  

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  Відповідно до підпункту 

12.3.5 пункту12.3 статті 12 

Податкового кодексу України  

податок буде справлятися 

виходячи з норм Кодексу із 

застосуванням мінімальних 

ставок податку у 2020році. 

Так як Кодексом не визначена 

мінімальна ставка податку на 

У разі дефіциту 

місцевого бюджету не 

будуть у повному обсязі 

профінансовані 

соціальні заходи для 

громадян 



нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки ,то при 

нульовій ставці надходжень 

податку не буде. 

Альтернатива 2 

Надходження до бюджету 

ОТГ, своєчасне фінансування 

бюджетної сфери 

 

Можливе збільшення 

витрат громадянами на 

виконання робіт, 

придбання товарів, 

послуг в наслідок 

підвищення споживчих 

цін. Громадяни 

сплачуватимуть податок 

за ставками,  

прийнятими даним 

регуляторним актом,  

відповідно до 

повідомлень-рішень 

контролюючого органу. 

Альтернатива 3 відсутні відсутні 

 

 

Оцінка впливу регуляторного акта на суб’єктів господарювання 

 
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, 

що підпадають під дію регулювання, 

одиниць * 

8 10 8 28 54 

Питома вага групи в загальній 

кількості, відсотків 
14,81 18,53 14,81 51,85 100% 

 

Вид альтернативи Вигоди  Витрати 

Альтернатива 1 Суб'єкти господарювання – 

платники податку будуть 

сплачувати податок за 

мінімальними ставками 

 

Витрати на сплату 

податку зменшаться, при 

цьому 

конкурентоспроможність 

не зміниться. 

Альтернатива 2 

Надходження до бюджету 

ОТГ, своєчасне фінансування 

бюджетної сфери 

 

Витрати пов’язані з 

сплатою податку на 

нерухоме майно, 

суб’єктами 

господарювання, які 

підпадають під дію 

регулювання. Суб'єкти 

господарювання будуть 

сплачувати податок за 



ставками згідно рішення 

Перещепинської міської 

ради. Часові витрати на 

отримання інформації 

про оподаткування, 

ознайомлення з 

порядком звітування та 

інше. 

Альтернатива 3 відсутні відсутні 

  

Сумарні витрати великого та середнього підприємництва  за 

альтернативами (згідно з додатком 1) 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1. Витрати на одного 

суб’єкта господарювання великого і 

середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії 

регуляторного акта 

- 

Альтернатива 2. Витрати на одного 

суб’єкта господарювання великого і 

середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії 

регуляторного акта 

50 121,88 

Альтернатива 3. Витрати на одного 

суб’єкта господарювання великого і 

середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії 

регуляторного акта 

- 

 

 

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  2 Така альтернатива є 

неприйнятною, в зв’язку з тим 

що в даному випадку 

відповідно до підпункту 12.3.5 

пункту 12.3 статті 12 



Податкового кодексу 

України  податок буде 

справлятися виходячи з норм 

Кодексу із застосуванням 

мінімальних ставок, що 

суттєво погіршить 

надходження до місцевого 

бюджету  

Альтернатива 2 4 Альтернатива може бути 

прийнятною, оскільки ставки 

податку для об’єктів житлової 

та нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності 

фізичних і юридичних осіб, 

установлюються з повним 

дотриманням  вимог Кодексу 

диференційовано залежно від 

типів таких об’єктів 

нерухомості. 

Альтернатива 3 1 Альтернатива є неприйнятною, 

оскільки порушується 

законодавство України та 

норми Податкового кодексу. 

 

Рейтинг Аргументи щодо 

переваги обраної 

альтернативи/причини 

відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 Не вибрана за причини 

недостатнього 

наповнення місцевого 

бюджету і, відповідно, 

реалізації не всіх 

бюджетних програм 

- 

Альтернатива 2 Ця альтернатива є 

найбільш привабливою 

за наступними 

причинами:  

- забезпечує наповнення 

місцевого бюджету; 

-дозволяє реалізувати 

бюджетні програми та 

соціальні проекти 

Найбільшими 

зовнішніми ризиками є: 

-зміна діючого 

законодавства; 

-зниження 

платоспроможності 

платників податків;  

-політична та 

економічна ситуація в 

країні 



Альтернатива 3 Ця альтернатива є 

неприйнятною 

невиконання вимог 

законодавства України. 

 
 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 
 

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території 

Перещепинської ОТГ ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 2020 р. 

Основним завданням рішення є виконання норм чинного 

законодавства та зміцнення ресурсної бази бюджету ОТГ. 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього 

регуляторного акта: 

 розробка проекту рішення Перещепинської міської ради «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»; 

 проведення обговорення консультацій з суб’єктами господарювання. 

 оприлюднення проекту та отримання пропозицій і зауважень; 

 визначення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 

 прийняття рішення на сесії Перещепинської міської ради; 

 оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку; 

 проведення заходів з відстеження результативності прийнятого 

рішення. 

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання 

норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової 

служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами 

господарювання, у тому числі нерезидентами, які є власниками об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, що сплачують 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на 

умовах, визначених Податковим кодексом України і цим регуляторним 

актом. 

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. 
 

Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені 

нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування 

наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та 

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

процедури. 
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 

Орган місцевого самоврядування 

Реалізація державної політики у сфері 

відносин щодо оподаткування. Чітке 

встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки, 

прозорість дій місцевих органів влади 

Відсутні 

Суб’єкти господарювання 

Встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки 

Витрати, пов’язані зі сплатою податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Населення 

Своєчасне фінансування бюджетної 

сфери, розвиток інфраструктури  ОТГ 
Жителі об’єднаної громади, які 

підпадають під дію Податкового 

кодексу України 

 

 

7.Строк дії регуляторного акта 
 

Термін дії запропонованого регуляторного акта обмежений – один рік 

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 

  

Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність 

реалізації акта є:  

- розмір надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки до сільського бюджету;  

- кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта; 

 - рівень поінформованості платників місцевих податків та зборів 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту  
 

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде 

здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до місцевого бюджету 



податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде 

здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного 

відстеження результативності регуляторного акту. 

 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  

Витрати 

На одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, 

які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

Порядков

ий номер 

Витрати За перший 

рік 

За 

п’ять 

років 

1 Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 

кваліфікації персоналу тощо, гривень  

 

Формула: витрати часу на отримання 

інформації = 0,5 години (0,0625 дня) * (4173 

грн./20 роб. днів) * 2 працівника (директор 

+ юрист)  

Примітка: Для розрахунку взято показник 

мінімальної заробітної плати штатних 

працівників у 2019 році  

26,08 - 

2 Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів,  виникнення необхідності у 

сплаті податків/зборів), гривень  

Середній річний розмір податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки  від одного платника 

50 000,0 - 

3  Витрати, пов’язані із веденням обліку, 

підготовкою та поданням звітності 

державним органам, гривень 

Формула: витрати часу=1,5год*(4173/166 

год./міс.)*1 працівника(бухгалтер) 

Примітка: Розмір мінімальної заробітної 

плати на 01.01.2019 – 4173 грн., кількість 

робочих годин у 2019 році – 1993 години у 

погодинному розмірі на 2019 рік– 25,14 

гривень (4173,00 грн. /166год/міс.) 

37,70 - 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням 

заходів державного нагляду (контролю) 

(перевірок, штрафних санкцій, виконання 

рішень/ приписів тощо), гривень 

- - 

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 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, 

канцелярські товари тощо), гривень 

Формула: витрати часу+витрати на 

папір+касове обслуговування 

 витрати часу=1,5 год*(4173/166 

год./міс.)*1 працівника(бухгалтер)=37,70 

Примітка: Розмір мінімальної заробітної 

плати на 01.01.2019 – 4173 грн., кількість 

робочих годин у 2019 році – 1993 години у 

погодинному розмірі на 2019 рік– 25,14 

гривень (4173,00 грн. /166год/міс.) 

 витрати на папір, що = 100 грн./500 арк.*2= 

0,40 грн.;  

касове обслуговування  = 20,0 грн 

58,10 - 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 

персоналу, гривень 

- - 

8 Інше (уточнити), гривень - - 

9 РАЗОМ (сума рядків1+2+3+4+5+6+7+8) 50 121,88 - 

10 Кількість суб’єктів господарювання 

великого та середнього підприємництва, на 

яких буде поширено регулювання, одиниць 

18 - 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання 

великого та середнього підприємництва, на 

виконання регулювання (вартість 

регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 

902 193,84 - 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання 

Вид витрат 

У 

перший 

рік 

Періодичні 

(за рік) 

Витрати 

за п’ять 

років 

Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 

кваліфікації персоналу тощо 

26,08 - - 

 

 



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), грн. 

50 000,0 - 

 

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, 

підготовкою та поданням 

звітності державним 

органам (витрати часу 

персоналу)  

37,70 - 37,70 - 

 

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 

адмініструванн

я 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)  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 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 — 

стартовий) 

Разом 

за рік 

(старт

овий) 

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) 

- - - - 

 

Вид витрат За рік (стартовий) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати 

за  

п’ять 

років 

Витрати на оборотні активи 

(матеріали, канцелярські 

0,4 - - 



товари тощо) 

 

Вид витрат 
Витрати на оплату праці додатково 

найманого персоналу (за рік) 

Витрати 

за  

п’ять 

років 

Витрати, пов’язані із 

наймом додаткового 

персоналу 

Не передбачається у зв’язку із тим, що 

великі та середні підприємства 

звичайно мають у штаті бухгалтера 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      В.І.САВЄЛЬЄВ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

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 “01” березня 2019 р. по “23” квітня 2019 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 24 

Витрати часу щодо 

виконання вимог 

регулювання та 

витрати, пов’язані із 

веденням обліку, 

підготовкою та 

поданням звітності 

державним органам 

(витрати часу) 

2 Робочі зустрічі 2 

Отримання 

інформації та 

пропозицій 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі):  

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 36 осіб, у тому числі малого підприємства 8 осіб та 

мікропідприємництва 28 осіб; 



 питома вага суб’єктів малого підприємництва та  мікропідприємництва у 

загальній кількості суб’єктів господаррювання, на яких проблема справляє 

вплив становить 66,66 %.  

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 

податок на нерухоме майно, 

відмінне від зем.ділянки 

касове обслуговування банку 

 

500*12   

= 6 000,0 

   10*12=120 

- - 

6 Разом, гривень 6 120,00 грн. - - 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

36 

 



одиниць 

8 Сумарно, гривень 220 320,0 грн, 

в т.ч. податок 

на нерухоме 

майно 

216 000,0 грн 

- - 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

Розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2019 – 4173 грн., кількість 

робочих годин у 2019 році – 1993 години у погодинному розмірі на 2019 

рік– 25,14 гривень (4173,00 грн. /166год/міс.) 

9 
Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання  

Витрати часу на отримання 

інформації про регуляторний 

акт, отримання необхідної 

форми для звітування Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата) 0,25* 25,14 грн. = 

6,28грн. 

6,28 - - 

10 
Процедури організації 

виконання вимог регулювання 

Сплата податку 0,2 

години*4*25,14 грн. =20,11 

грн. 

20,11 - - 

11 Процедури офіційного 

звітування  

- - - 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок  

Відсутні 

(перевірка 

відбувається 

податковим 

інспектором) 

- - 



13 Інші процедури: - - - 

14 Разом: 26,39 - - 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

 

36 

16 Сумарно, гривень 950,04  - - 

 

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 

220 320,0 грн, в т.ч. 

податок на нерухоме 

майно 

216 000,0 грн 

- 

2 Оцінка вартості 

адміністративних 

процедур для 

суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання 

регулювання та 

звітування 

950,04 - 

3 Сумарні витрати 
221 270,04 грн., в т.ч. - 



малого 

підприємництва на 

виконання 

запланованого 

регулювання 

податок на нерухоме 

майно 

216 000,0 грн 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування 

регулювання суб’єктів 

малого 

підприємництва 

0 - 

5 Сумарні витрати на 

виконання 

запланованого 

регулювання 

221 270,04 грн. - 

 

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 

 

 

 


