
Апалiз
реryляторноtо впливу проскту реryляторного аrсга - рiшепня Кегпчiвськоi се,,rищноi

ради <Про встановJIення €диного податку на тершторii Кегичiвськоi селнщноi ради>>

Анмiз регуляторноrо впливу про€кту рiшення Кегичiвськоi селищноi рали кПро
встановлення €диного податку на територii Кегичiвськоi селиrцноi рада> rriдготовлено згiдно
з вимога,\Iи Закону Украiни кПро засади держzlвноi регуляторноi rrолiтики у сферi
господарськоi дiя.rlьностi> та Методики проведення аналiзу впливу ,га вiдстеження

результативностi впливу регуjulторного акта, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiл 11 березня 2014 Ns308 кПро затверлження методик проведення аналiзу впливу та
вiдстеження резу_Iьга,tивностi регуляторного акта) зi змiнами. внесеними постilновою
Кабiнеry Ir4iHicTpiB Украiни вiд 16 грудня 2015року Nл1 151 <Про внесення змiн до Постанови
Кабiнеry Мiнiс,грiв Укрэiitи вiд 1l березня 2014 Л!З08)), Закону Украiни <Про внесення змiн
до подаl кового ко:скс1 Украiни щодо вдосконfurення адмiнiстування податкiв, усуItення
TexHi чних r а логi чн и х неузгодженостей 1 податковому законодавствi >.

Реryляторний орган: Кегичiвська селищна рада
Розробяик про€къy рiшення: фiнансовий вiддiл Кегичiвськоi селищноi ради.
Розробник ана.пiзу реryляторного впливу: фiнансовий вiддiл Кегичiвськоi селищноi ради

1. Визначення проблеми
Згiдно зi статтею l0.2 та пуrктом 12.3 cTaTTi 12 Податкового кодексу Украiни

зalконодавчо закрiплено право оргаяiв мiсцевого самоврядувllння встанов"-Iювати мiсцевi
податки та збори в межхх cBo'iix повновоlень.

Податковиr,l KoleкcoM Украiни визначено. що рiшення про встitновлення мiсцевих
податкiв tа зборiв офiчiйно оприлюднюстъся вiдповiдним оргzlном мiсцевого
сalIvtоврядуванн я до 25 липня року, що переду€ бюджетному перiоду. в якому плану€ться
застосовування BcTzlltoB,'IK)BaHиx мiсцевих податкiв та зборiв або змiн (плановий перiод).

Ухвалення рiшення цього питання необхiдне дJul прозорого ефективного
застосувення ставки е/{иного податку, здiйснення контролю за свосчаснiстю та повнотою
проведепня п-,rатеяtiв. У чьому випадку причини винIшнення проблеми - це безпосередня
вимога законодавства та необхiднiсть отрицzrння до бюджету Кегичiвськоi селищноi ради у
перший piK реr,у.ltювання З079,6 тис. грн.

в перший pik регчлювання чисельнiсть платникiв сдиного податку першоi та лругоi
групи Еа територiТ Кегичiвськоi селищноi ради скJIаде 2бб суб'ектiв господарюв.lння, у тому
числi: першоi групи 67 суб'ектiв господарювання, другоi групи - l99 суб'ектiв
господарювання.

На кiлькiсtь сl,б'скгiв господарювilння. може вплинуги економiчна ситуаriя. оскiльки
прalJlездатне Еаселення шукас джерела доходу за територiатьними межilltи краiЪи й громади.

ПlэогнозниЙ обсяг надходжень до бюджету Кегичiвськоi селищноi ради у перший piK
реryпювання вiд сплатiл сдиного податку платникаN{и першоi та другоi групи складе 3399,4
тис. грн,. 1 toM1 чис.ti Bil сплати п.lатниками першоi групи - l99.5 тис. грн.. лру гоi групи
3 199,9 тис грн..

.щ-,rя розрахtтlку прогнозних показникiв суми витрат суб'ектiв ма,rого пiдприемництва
враховувzrлися ocHtlBHi прогнознi макропоказники економiчного i соцiального розвитку
УкраiЪи (IIосr,агrова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29 шrпня 2020 року М 671 <Про

схвалеян" 
'Про,,irоз1 

еtlсlномiчного i соцiа;ьного розвитку УкраiЪи gа 2021-2О2З poк.l), лист
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд l3.08.2020 Ns05110-14-6/25074 кПро особливостi
скJIадilння просктiв мiоtiевих бюдясетiв на 2021 piK>), вiдповiлно до яклх прогнозований

розмiр прожитltового lliHiMyMy для працездатних осiб, установлений законом на 01 сiчня
податкового (звiтного) року (надацi - прожитковий MiHiMpl), складае у 2022 роui - 2481грн.,
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202З - 2684 грн.. MiнiMа:tbнoi заробiтноi плати, установленоi законом на 01 сiчня податкового
(звiтного) року (нада"ri - мiнiмальна заробiтна плжа) у 2022 рочi - 6700ryн., 202З - 7 |7 бгрн.

Вiдповiдяо до статri 12 Податкового кодексу УкраiЪи сеJIищна рада в межах
повноважеНь ухвалю€ рiшення про встilновлення мiсцевих податкiв i зборiв. Згiдно зi
статтею 10 Кодексу единий податок наIежить до мiсцевих податкiв i фiксованi ставки
едияого податку для фiзичних осiб-пiдприемцiв установлюються радами в межах розмiру
стaвок, визначених кодексом (лlrя першоi групи плапrикiв €дивого податку - у межах до 10

вiдсоткiв розмiру прожиткового MiHiMply для працездатних осiб. лля лругоi груп и платникiв
единого податку - у:fеж.L\ до 20 вiдсоткiв розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати).

Фiксоваli ставки встановлюються для фiзичних осiб-пiдприемцiв, якi здiйснюють
господарську дiяльнiсть за,'rежно вiд i'i' виду згiдно з Кодексом, з розрахунку на кыtендарний
мiсяць.

Вiлповiдно .1о статей ]9l. 29З Колекс1 органilNrи мiсцевого саIйоврядування розмiри
ставок сдиного податку встановлю€ться дJIя суб'екriв господарюв:lння, якi застосовують
спрощеIIу систему оподаткування, облiку та звiтностi й належать до таких груп платникiв
сдиного податку:

- перша гр}па - фiзичнi особи-пiдприемцi, якi не використов},ють працю найманих
осiб, здiйснюють виклIочно роздрiбний продаж ToBapiB з торгiве:rьних мiсць на ринках таlабо
провадять госполарську дiяльнiсть з надання побlтових послуг Еаселенню (визначених
статтею 291.7 Кодексу) i обсяг доходу яких tц)отягом календарного року не перевищуе 167

розмiрiв мiнiмальноТ заробiтноi плати, установленоi законом на 0l сiчня податкового
(звiтного) року;

.- друга група - фiзичri особи-пiдприемчi, якi здiйстпоють господарську дiяльнiсть з
надання послуг, у толrу числi побутових, плапIика]\{ единого податку таlабо населенню,
виробництво таlабо продаж ToBapiB , дiяльнiсть у сферi рестораrrного господарства' за }ъ{ови,
що протягом ка,,lендарIrого року вони вiдповiдають сlкупностi таких критерiЪ:

не використов},ють працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними в
lрудових вlдносинalх. одночасно не перевищуе 10;

обсяг ix доходу не перевищу€ 834 розмiрiв MiнiMa,rbHoi заробiтноi плати, ycTaHoB,TeHoi

зzlконом на 01 сiчня податкового (звiтного) року.
З метою безумовного викон€шня вимог Податкового кодексу Украiни та недопуцення

суперечливих ситуачiй, а також з метою в4рiшення проблеми щодо врегулювд{ня питzlнь
спрarвляння мiсцевих податкiв i зборiв в межах Кегичiвськоi селищноi рали, i пропонуеться
прийняття рiшеняя Kllpo встановлення сдиЕого податку на територii Кегичiвськоii селищноi

ради), так як проблема вста}IовлеЕня ставок не може буги розв'язаяа ринковими
механiзмами.

Кожен податок € ваDlсlивою складовою доходiв бюджету, оскiльки забезпечуе внесок у
його наповнення. Згiдно з бюджетним законодавством едлний податок е,одним iз джерел
надходжеЕь зага]Iьного фонду селищного бюджету, за рах}нок якого }тримутоться бюджетнi

устаЕови громади. що забезпечують надtшня послуг Еаселенню в гаJIузях освiти, охорони
здоров'я, ооцiа,тьного захистy, культури, фiзичноi культури та спорту.

Стабirьнiсть надходжень, що формlтоть зага,,lьний фонд бюджеry, дозволяе
забезпечи ги безперебiйну ;киттедiяльнiсть населених пуъктiв громми в рiзних сферах.
якими огliк),4оться органи мiсцевого сallt{оврядування.

,Щ,тя встаяовленвя ставок по сдиному податку з 01.01.2022 року необхiдно провести

регуJlяторну процедуру,
Проблеми, якi пропонусться розв'язати та fiричини ix виникнення:

- Еаповнення дохiдноТ частини бюджету Кегичiвськоi селищноi раJIи шJlяхом сплаги
€диного податку фiзичнипли особами-пiдприемцями першоi та лрlтоI груп;

- забезпечення доlримzrння вимог ст.12 Кодексу щодо мiсцевих податкiв i зборiв, якi
встtlновлюються се,,lищною радою до початку наступного бюджетного перiоду;
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- встановлення фiксованих cTzlBoK единого податку ддя фiзичних осiб - пiдпри€мцiв
першоi та дрчгоi гр}п.

Забезпечення стабiльного економiчного та соцiального розвитку громади здiйснюеться
шJIяхом реалiзацii рограп, в гаJIузях житлово-ком}ъального господарства, соцiаltьного
захисту населення, культури i потребуе вiдповiдного фiнаясового забезпечення, виконання
яких залежить вiд наповнення бюджегу.
OcHoBHi групи, на якi проблема справJIяе вплив:

Бяхолячи з tsиlлевик jliцеllого. з метою безумовного виконЕшня вrп,Iог пiдпункту 12.З.4
пункту l2.3 cTaTTi 12 l'1одатковот,о кодекс.ч Украiни. недопущення супереlIливих сиryацiй.
забезп.,чення ,ro,,j.tlroi Llасlини бюджет1,. виконання програм соlliально-економiчного

Таблиця 1

I'рупи Так Hi
Громадяни Члени територiальноI громад.I

отрим}.ють упевненiсть у
можливостi виконaшня соцiапьно-

економiчних програм при
прогнозованому надходженнi до
бюлжету Кеги ч iBcbKoi селицноii
ради вiд сплати податкiв, у тому

числi сJиного в перший piK
регу:rявання - З399,4тис. грн.

Оргапи мiсцевогс
са{оврядуванIlя

Органи мiсцевого самоврядувztння
викон}тоть вимоги Податкового

кодексу Украiни в частинi
вс гzIновлення мiсцевих полаткiв,

забезпечl,сться сприятливий
клiма г дrя самозайнятостi

населення (шляхом
залочаткування власноi справи);

зберiгаються HMBHi та
створюються додатковi робочi

мiсця, забезпечуеться наповнення
бю.]жеry Кеги чiвськоТ селищноТ

ради проIнозоваяо перший piK
регулювання- ЗЗ99,4тис. грн.

Суб'екти господарюванfiя

у тому числi счб'гкти мапого
пiдприсл,rництва*

Впливае на суб'ектiв
господарювання, якi обрагrи

спрощену систему оподаткувЕlння
та € платникall\4и першоТ та лругоi
груп, прогнозованоi в перший piK

регулювання- 266 осiб

266 осiб

Не справ.ltяс вплив на
суб'ектiв

господарювання, якi
обрали загальну

систему оподаткування
або е платниками

единого податку TpeTboi
та четвертоi груп
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розвитку ,l,ери горiальJ toi I,ро]\rали, Кегичiвська се-цищна рада мас прийня-tи рiшення <<Про

встановлення единого податку на територii Кегичiвськоii селищноi ради).

ОбrруптуванllrI lteмoяtjIIIBocTi вирiшення проблеми f а допомогою pl|HKoBtlx
мехавiзмiв:

Застосувшrrrя риitковltх механiзмiв лlя вирiшення вказаtrоi проблеми не е моrrсцивим.
оскi;rьки з.liлiснення l]ищезазначених захо.liв е засоболr державного регуJIюваIJня та
вiдповiдно ,l1o I lо,ца-t,кового кодсксу УкраiЪи с компетеяtдiсю селицноi радt.

Обrруlлrуванlrя пеi}rояt;IIlвостi вирiшення rrроблеми за допомогою лiючих регуляторfiпх
aKTlB:

-lазначена прllб.lеrt.t llc Mo)t(e б1,1и вирiшена за.]опоvогок).riкrчих реryляторних aKTiB

з огляJl} на ви\,1,| и iIt},laI KoB()l(r ко.]екс) УкрrТни. А саме. 1 разi. якщо селищна рааа у TeprliH

.1о l5 липня не прийня.lа тд .ro ]5 .lипня нс оприлю,lнила рiutсння про встанов-тення мiсцевих
податкiв i зборiв на наступний piK. TaKi податки таlабо збори справляються, виходячи з

норми [Iодаткового Ko1,leкcy Украiни. iз застосlъанням ставок, якi дйли до 31 грудня року,
що перелус бю:жетноvу перiоау. в якому плilнусться застосувЕlння таких мiсцевих податкiв
таlабо зборiв. що не сприятиме наповненню сеjIищного бюджету в можJIивих обсягах та
протирi.лать нормам чинного законодавства (не дотримчlння процедури прийняггя

реryJIяторного акта та порушення норми cTaTTi 12 Податкового кодексу УкраiЪи).

Платники сдпного податку першоi та лругоi груп, д]ш яких стzвки реryлюються
рiшенням се;rишноi ради, сплачують до бюджету Кегичiвськоi селищноi ради близько
2886, 1тис.грн. щорiчtто.

Враховуючи той факт, що MiHiMa:lbHa заробiтна плата та прожrlтковий piBeHb на
01.01.2022 poK.v булlть збiльшенi, вiдповiдно ставок €диного податку плануеться отимати
до бюлжету вiд сплати €диного податку 3399,4тис.грн. I-{e дозволить змiцнити ресlрсну базу
бюджегу селипlноТ ради. оскiльки с одним з податкiв, що займае вагому питому вtгу в

зzгальних падходжеЕIlях до бюджету ради, е саме единий податок.

Анаrliз надходжень вiд сплатп €диного податку
Таблиця 2

Гр".

показники I група - фiзичнi особи
пi4приемцi

Il група - фiзичнi особи
пiдприсмцi

Кiлькiсrь платникiв по;lатку,осiб:

2020 piK, осiб 67 199

Заплановаво на 2021 piK, осiб 67 199

Прогноз gd 2022-2026 рр., осiб 67 199

На,дходження, грн.

Факт за 2020 piK l69001 2128184

Зап.цановаяо на 202l piK, грн. l82508 2]0з600

Прогноз на 2022 piK, грн 199472 з 199920

Прогноз на202З-2026 рр., грtt. 86з 174 l з709030
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З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу УкраiЪи та недопущення
суперечливих ситуачiй, а також з метою вирiшення проблеми цодо врегулювання питzlнь
справляння мiсцевих податкiв i зборiв в межах Кегичiвськоi селищноi ради, i пропонуеться
прийня,гтя рiшення селищноi рали кПро встановлення единого податку па територii
Кегичiвсько се-rишноi ради.',.

2. Щiлi державЕого реryлювання
Просю регу:rяторного акта спрямований на розв'язання проблеми, визначеноi в

попередньому розлiлi анапiзу регуляторного впливу в цiлому. основними цiлями його
прийняття е: ,

- виконання вимог чинного законодавства;
- здiйснити tl-тан_увirння та прогнозування надходжень вiд мiсцевих податкiв та зборiв

при форм;-ванrr i бкэд;rtету;

- встановити дtlцi,lьнi i otirp),HToBaHi розмiри ставки единого податку, що забезпечить
надход}кенЕя до бюджету селищноi рад,I дIя реа,тiзацii програм соцiа.llьно-економiцIого

розвитку; .

-:забезле.тити -rодатtкlвi надходження до бrоджец.* Кегичiвськоi селищноi ради. з метою
забеrпсчення lIa",le)K}loI{) фiнансlвання ппограv соцiально-економ iчного та к}льтурного

розвитку селищноТ ралиl
- забе:зпеriити сво(:часне надходження до бюджеry Кегичiвськоi селищноi ради единого

фiксоваrrого llол2rтку в перrпий piK реryлювання майже 3З99,4 тис.грн.;
-забL"}пЕ,lIиlи Bi,tKpllricTb процедури. прозорiсть дiй Кегичiвськоi селищноi ради.

органаr,fи податковоi служби та суб'ектшrи господарювання;
- привести рilпення Кегичiвськоi селищноi ради у вiдповiднiсть до норм та вимог

Полаткового колексч Украiни.
Iн,lикатораrtи в ,;{осягненнi tliлей можlть бlти :

- Ki, tькiсttий - прtlгнознi показники ншхо,цжень до бюджету Кегичiвськоi селишноi

ради при с,гапjГl чисельностi платникiв подап9 в перrпий piK регуrповання склалуть 3399,4
тис. грн.: перIша групе 199.5птс.грн.. друга гр},па 3199,9 тис.грн. Кiлькiсть суб'ектiв
господарюван}lя. rllo пi;l-цягають пii:( лiю регулювання - 266 осiб: перпJа група - 67 осiб, друга

- i99 осiб. llадхолiкення ЗЗ99,4 тис.грн. вiд сплати единого податку забезпечить
еконолriчtтий розвиток гроNладиl }Iаселення отрима€ вигоду у виглядi збirьшення розмiру
еоцiмьниr вilрачr,вапь:

- часовиii - упроваJх{ення pel чляторного аюа вiдтtовiдно ло чинного законодавства. До
бюлжету Кегшliвсr,коТ се;rицяоJ ради в перший piK регулювання надiйде 3З99,4 тис.грн.,

щомiсячно буде наlхолt,t глt 283.3 тис.грн.;
- якiслIиiI - piBetlb ознайомленнJl з вимогaь\,tи регулюваЕня .

Ухвапення рiшення сприяс пiдвищенню рiвня податковоТ дисциплiни. ефективностi
контролю державноТ податковоi с.гryжби в частинi наповненостi бюджету Кегичiвськоi
селищноi ради, своечасrrостi сплати податку та забезпечення фiнансування rliльових програrм.

f{отрилtання правових аспектiв буде виконано шJuD(ом нiшрzвлеЕня копii ухва.ltеного

рiшення селищноi ради про встановлення мiсцевих податкiв чи зборiв у електроЕному
виглядi та заповненi форми стосовно прийнятих ставок €диного податку в десятиденний
строк з дня ухвaulення рiIпення булрь направленi до контролюючого оргalну, у якому
перебувають на об.вiку платники вiдловiдних мiсцевих податкiв i зборiв, а,че не пiзнiше 25

липня рок},! що передус бюджgгному перiолу, у якому плaшуеться застос}вання
встановлених мiсцевих подагкiв i зборiв або змiя до них (стаття l2.з.з.Кодексу, пост{lнова
Кабiнету MiHioTpiB Украiни вiд 28 грудня 2020 року Nо 1З30).
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3. Визначення та оцiнкд прrrйнггrrх а;rьтернативнпх способiв досягнення
здзначених цlлеи.

Альтернативнi способи досягнення цiлей держalвного регулювaшшI:
J

Вид альтернативи Опис альтернативи
Ъ.льтернатrrва l

усталовлення ltiHi лта"льного

розмiру ставок (оскiльки
мiнiмшыrий розмiр не
встановлено. BiH дорiвнюс 0)

Альтернатива не е прийнятною, оскiльки вона веде до
вiдмови вiд використаяня економiчних pecypciB громади,
що спрямовуються яа фiнансувалня його iнфраструктури
(за 2020 piK вiд сплати единого податку платниками I та II
груп отримано 2297,2 тис.грн.. прогнознi показники
надходжень до бюджету на 2022 piK при сталiй
чисельностi платникiв податку скпадуть ЗЗ99,4 тис. грн.,

I група - 199,5 тис. грн., lI група 3199,9 тис, грн. У
разi невстановлення вiдповiдних ставок, бюджет втратить
надходження €диного податку у clMi 3399,4 тис. грн. у
зв'язку з вiлсрнiстю мiнiмальноi ставки.

Альтернатива 2

Прийняти рiulеrrttя ullpo
BcTaHoB.TIeHH я единого податку
на територii КегичiвськоI
селищноi ради> 1,

запропоt{оIJ&Ilо\li, Btlt -rядi

Заст,осування альтернативи с найбiльш прийвятним.
Враховуючи положення Податкового кодексу УкраiЪи та
Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>,
виникас необхiднiсть встановлення на територii
Кегичiвськоi селищноi ради максима!T ьного розмiру ставки
едицого податку вiдповiдно до пункту 29З,'7. стапi 29З
Кодексу в зв'язку з тим, що платники единого податку
першоi i лругоi грlт господарськоi дiяльностi Кегичiвськоi
селищноi ради здiйснюють свою дiяльнiсть на територii
громади. Ставки единого податку визначенi гryнктом 293.2.
cTaTTi 293 Податкового кодексу Украiни.
З уведенням у дiю запропонованого реryляторного акта
булуть улорядкованi вiдносини мiж суб'ектами
господарювання та органами державноТ влади й мiсцевого
самоврядування в питаннях сплати единого податку

фiзичними особа,vи-пiдприемцями першоi й лругоi груп
плаr никiв сдиного податку залежно вiд виду господарськоТ
лiяльностi. Установлення ставок сдиного податку
забезпечить fiадходження до бюджету громади та нестиме
бiльш прийнятне соцiа.,rьно спрaвед,Iиве податкове
навантаження дJuI суб'сктiв госходарювання. що
пiдпадають пiд оподаткрання за спрощеною системою.
Прогнознi показники надходжень до бюджету
Кегичiвськоi селищноi ради на 2022 ptK складуть 3399,4
тис.грн. грн., перша група платникiв податку - 199,5 тис.
грн., друга група З 199,9 тис. грн. (Табличя 2)
Суб'скти господарювання сттлачуватимуть единий
податок:
- Iтерша група при ставцi 10% -248,1 грн.;
- друга група при ставцi 20% - l340,0 грн}*
У разi здiйсяення платникaш{и €диного псJдатку першоi i
лругоТ грlтr кiлькох видiв господарськоТ дiяльностi
застосову€ться максима,rьний розмiр ставки:диного



IIодатку, встановлений для тalких видlв господарськоI
дiацьностi вiдповiдно до пункту 29З -6 cTaT"гi 29З
Податкового кодексу УкраiЪи.

Стабiльнiсть надходжеЕь, що формутоть зага,чьпий фонд
бюджету Кегичiвськоi селищноi ради. дозволяе
забезпечити безлеребiйну життедiяльнiсть громади в

рiзних сферах. та провести Bci iншi соцiально важливi
ви.],а] ки- отримати BciM мешканцям сiл. селищ суспiльнi
послуги в тiй чи iншiй сферi. якими опiкуються орг.lни
мiсцевого самоврядування.

Альтернатива 3

Внести змiни до дiючого
законодавства

Порушуе вимоги пiдпункгу 12.З,4 пlтткту 12.3 cTaTTi 12

Податкового кодексу Украiни

*Прu oпttci аlьmернаmu вuкорuсповуваluся проzнознi показнuкu наdхоdэюень dо

бюdасеmу Bid сruшmч сDtпюzо поdаmку плаmнuкал,lu перu,Lоt mа dpyzot zруп, HadaHi Головнtu,,t

управлiнням ,[!П(| у Харкiвськiй обласmi сmаном на 0I.01 ,2021 року.
+*MaKcttчa:tbHa сmавка поdаmку dля плаmнuкiв перulо| zрупu l0o%- 248,10 zpH. на

2022 piK (Bid роз_мiру про:ttсutпковоzо лliнLмуму dля працезdаmнuх осiб, усmановлено2о законом
про2нозовано на 2022 piK - 2481 zрн,), dpyzoi' zрупu 20%- 1340,00zpH. на2022 piK (Bid

розмiру MittiMa,tbtlot заро,бimноi пlаmu, усmановленоI эаконом проzнозовано на 2022 piK -
6700 zpH.),

()бсяl Hrltlxtloltсeнь ,|lож,е буmч BiOKopuzoBaHuй у разi змiнu розл,liру мiнiмальноt'
заробiлпно| ilamu па розмiру прожulпково?о MiHiMyMy dля працезdаmнtа осiб на
законоdавчом1, piBHi.

Розрахрок ви граr суб'скr iB господарювання та вигод органiв мiсцевого саLlоврядування при

встановленнi ставок €диного податку (альтернатива 2)

!-rя сlб'сктiв господарюванtul - платникiв сдиного податку першоi групи
Табrшця 4

о.4 вld Сума оплайч за мiсяць, Сума оtlлапu, zpH,

ппапнuкlв поОаlлку

Сума наdхоаJrcе]]ь,

01 0l
2022

0l 0]
2023

0l 0l 2022 |)i 0] 202з у Перlоdч- у першчй
2-248l 2=26842рн

J
12 Mic

J=J+
]2Mtc

6 8=611 9_7r5
+8

Io 218, ]0 268,10 2977 20 3220 80 67 67 l99172,4
0

2l579з 6
а

l062646,80

*Прu 
розрахунк1! враховано розмiр проlсumковоzо MiHiMyMy у 2022 роцi 248I zрн.,

202З роцi 2681 zptl (,чtlсп lvliHictnepcпBa фiнансiв Украtнu Bid 13,08.2020року No05ll0-I4-
6/25071 кПро особ.цuвtлсmi аоlаdипя проекmiв мiсцевuх бюduсеmiв на 202] рiк>).Обсяz

l]llI
I
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наdхоduсень .\rоэrсе буmu вidкорuzованuй у разi змiнu розмiру проrюuпrкоqоzо MiHiMyMy dля

працезdаmнuх осiб на законоdавчому piBHi.

.I[,rя суб'сктiв господарювання - платникiв сд{ного полатку лругоi групи
Таблиця 5

% вid Сума оlLлаlпч за мiсяць,
?рн

п.лапнчкiв поааплу

Сума наdхйжень,

0] 01

2022
0] 0l
2023

0l а1 202э 01 0] 202з Перiоач-
цuй

Перiоdu-

упровоd-

2=67о0
ерн *]l

2=7176zpH.

J=J+
12vic,

6 7 8-6*4 9:7*5 10=9+4 pol,-u
+6

20 !з10,00 1л5 2а !60в0,00 17212 40 l99 l99 з 199920,
00

3127257,
60

l690895010

*Проzнозtluй показлluк ре?улювання на оduн pir mа на п'яmь poKiB розрмовувався Bid

розмiру мiнLл,tацьноi заlлобimно| mаmu ( у 2022 роцi 6700 zpH., 2023 роцi - 717б zрн.(лuсm

Мiнiсmерсmва фiнансitl YKpatHu вid 13.08-2020року Nэ05I 10-14-6/25074 кПро особлuвоспi
сt<,,lаdання прlлскmiв .viiсцевllt бюduсеmiв на 2021 рiк>),Обсяz наdхоd сень мое!се буmu

вidкорuzованuй у рuзi з.l4iнu розмiру проJtumковоzо llliHiлlyMy ёля працезdаmнuх осiб на

закон od авчо,+lу piBtti
Прчмimка cy.lta наdхоdжень do бюdэlсепу Кеzuчiвськоi' селuulноi' раdu Bid плаmнuкiВ

першоl mа dpyeol' cdttHozo поdапl\у , якi не вuкорuсmовуюmь працю HaiLMaHux осiб, моэlсе

буmu з,мiнqна (mоблuцi 3-6) у зв'юку зi звiльнення,ц Bid сплаmu eduHozo поdаmkу пролпяzом

odHozo каценdttрноео -viсяця на piK, на час вidпусmкu, а maчo)lc за перiоd хворобu,

пidmверdэtсеноl' копiею ]luсmа непрацезdаmнослп| якu|о вона mрuвае mрudцяmь i бiльuле

каленdарлluх OHit;( пункm 295,5 сmаmmi 295КodeKcy (зi змiнамu па dоповненнмlu)).
Iз розрсtхункiв BudHo, u1o dосяzнення цiлей з наiьменuluмu вumраmамu суб'екmiв

?оспооарювLtlIня, ?ро.|lll0яll mа opzuHiB .чiсцевоzо са,мовряОуваltня мо)tслuве прu всmановленнi

розlлtiру сmавок eduHozo поdаmlу dля tълаmнuкiв першо[ ?рупu - l0o%, Dpyzoi zрупu - 2094

(mаблuцi 4,5 ).

3.2 Оцiнка вибраних альтернативних способiв досягнення цiлей
Опис вигод та витрат за кожною альтернативою д,пя сфер iHTepeciB держави, громадян та

суб'сктiв господарювiшня.

мlсцевого
Таблиця 6

оцiнка впlтивч на сам
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива l Вiлсlтнi. Вiдс}тнi



Альтернатива 2 1 . Забезпечить дотримau{ня
вимог Податкового кодексу
Украiни. реалiзацiю
надilних органам мiсцевого
самоврядувilння
повноважеЕь.

Витрати, пов'язанi з

пiдготовкою регуJuIторного
акта та його оприJIюдненЕям
в друкованих ЗМI.

2. Забезпечить вiдповiднi
надходження до бюджету
Кегичiвськоi селищноi
ради вiд сплати ед{ного
податку для суб'ектiв
пiдприемницькоi
дiяльностi в перший piK
регулювання 3З99,4
тис.грн.
3 . Створить сприят:пlвi
фiнансовi моrrс.Iивостi
селицноi в.гlади для
задоволення соцiальних та
iнших потреб
територiальноi громади.
4, Вдосконалить вiдносини
мiж селищною радою,
органом фiскальноi служби
та суб'ектами
господарювання
пов'язаних зi спрiвлянням
податкiв та зборiв.

Витрати пов'язанi з

пiдготовкtlю регyjulторного
акту та проведення
вiдстежень резу;tьтативностi
ДaiНОГО РеГУjIЯТОРНОГО аКТа Та
проtIедур з його
оп.чблiкчвллня.
По закiнченrпо 2022 року
рiшення про встilновлення
единого податку зaiлишиться
правомiрним, так, як
поширюеться на пода:tьшi
перiоди.

Альтернатrrва 3 Порушуе вимоги пiдпункту
12.3.4 пункry l2.3 cTaTTi l2
Податкового' кодексу
УкраiЪи

Вiдсутнi.

Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB громадян Кегичiвськоi селищноi ради

Таблиця 7

Вид аль,герна,гиви Виtоди Витрати
Альтернатива 1 Вiдсlтнi

Сп;rата податку за
мiнiмальними ставками,
передбаченими Податковим
кодексом YKpaiнll

Вiдсутнi

Аль,rерна,гива 2 Сплата податкiв i зборiв за
обrрунтованими ставками.
Вiлкритiсть процедури,
прозорiсть дiй мiсцевого
самоврядувzlння.
Вдоскона,тить вiдносини мiж
селищною радою, органом
фiскаrьноi служби та
суб' сктами господарювaIння

Сплата податкiв за
встановленими ставками
вiдповiдно до пункry 293.2.
cTaTTi 293 Кодексу.
Надходження до бюджету
КегичiвськоI селищноi ради
на прогнозованому piBHi вiд
сплати €диного податку
можуть окладати в перший
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пов'язаних зi справляння,м
податкiв та зборiв.
Вирiшення бiльшоi кiлькостi
соцiа,,rьних проблем громади
за рах}нок знаtIного
зростzrння дохiдноi частини
оюджету кегичiвськоi
селищноi ради. Мокlпrвiсть
використанЕя надходжень
вiд сплати единого податку
:lo бюлжеry Кегичiвськоi
селищноi ради на виконання
цiльових програм:
соцiаrьних. економiчних,
екологiчних, тощо,
фiнансування бюджетноi
сфери в гz}лузях освiти,
охорони
соцiаrьного

здоров'я,
захисту,

житлово-ком}.нального та
дорожнього господарства
тощо на прогнозованому
piBHi _ч перший piк
регулюванItя - З З99,4тис.грн.

piK регулюванн я 3З99,4
тис.грн., що будуть
спрямованi на виконання
цiльових тrрограI,r:

соцiа"тьних, економiчних,
екологi.тних тощо,
фiнансування бюджетноi
сфери в га:tузях освiти,
охорони здоров'я,
соцiа,,rьного захисту,
житлово-ком}.на]тьного та

дорожнього господарства
тощо.

Альтернатива 3 Вiдсутнi. Вiдсугнi.

Очiнка впливу на сферу iHTepeciB суб'ектiв господарювЕlння
8

Показник I}еликi Середнi Малi MiKpo Разом
Кiлькiсть суб'ектiв
господарювання. що
пiдпадають пiд дrrо

регулювання.
одиниць

0 0 0 Zoo 266

Питома вага групи у
загальнiй кiлькостi.
вiдсотttiв

0 0 0 100 100

9

Вид аirьтернативи Вигоди Виirlати
AJ'IbTepHaI'fiBa1 Вiдсутнi Витрати на сплату податку

зменшаться, при цьому
конкуревтоспроможнiсть не
змiниться. Затрати часу.
необхiднi для вивчення
положень про MicueBi по-fаткл i

:збори та обговорення проскту
рiшеяня. Сплаr,а tтсlлаткiв за
заtrропо!tоваI{ими ставкal.\tи.

I
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Альтернатива2 Сплата податкiв i зборiв за
обrрунтованими стzвкаь{и.
Вiдкритiсть та прозорiсть
процед}ри нарахуванпя та
сплати податкiв i зборiв.
Вдоскона,тить вiдносини мiж
селищllою радою, органом
фiска"rьноi служби та
суб'скта,ми господарюваЕня,
пttв'язаних зi справлянняr,I
податкiв i зборiв. ,Щля суб'сктiв
господарювання по кожнiй
групi однакове податкове
навш{таження, яке стаIIовитиме
3399,4 ,гис. грн.

Затрати часу, пеобхiлнi лrя
вивчення по.]ожень про v icueBi
податки i збори та обговорення
про€кту рiшення. Сплата
полаткiв за 1] Iроllоновани]\{и
стаtsкам!l.

Альтернатива3 Вiдсутнi Вiдсlтнi

Витрати, якi будlть виникати внаслiдок дii еryляторного акта
(згiлно з додатко]ч{ 2 до Методики проведенпя атталiзу впливу реryляторного акта)

Таблиця 10

I CltrapHi витрати за аJIьтернативап{и
l
]

i Альтернатива 1.CyMapHi витрати для суб'ектiв господарювЕшня великого i
] середнього tli,цпрцgмцrцrrа згiдно з додатком 2 до Методики проведення
] аналiзу впIиву регухяторного tжта (рядок 11 таблицi кВитрати на одного

суб'скта lоспо,lарювзння tsеликого i серелнього пiдприсмничтва. якt
виЕикають внаслiдок дiТ рег.чляторного акта>)

, Сума витрат,
] ГРИВеНЬ

Альтернатива 2 CyMapHi витрати для суб'ектiв господарювtшня великого r

середЕього пiдприемництва згiдно з додатком 2 до Методики проведеЕЕя
ана,riзу впливу регуляторного акта (рядок 1 1 таблицi <Витрати на одного
суб'скта гсс пoJaDtoBa lt ня ве.lикого i серелнього пiдприсмництва. якi
виникають внаслiдок лii регуляторного акта>)

Альтернатива j ('1MapHi витрати :ля суб'сктiв .о"пооuро"*пя великого i

середнього пi.цприемництва згiдно з додатком 2 до Методики проведення
аяалiзу вгrливу регуJяторного аюа (рядок 1 t таблицi <Витрати на одного
суб'скта гсс liofapIoBaH ня великого i серелнього пiдприсмництва. якi
виникають внас;liдоrс дiТ регуляторного акта>)

Вiдсутня

Вiдсрня

4. Вибiр найбi,-rьш оптимальвого альтернативного способу досягнення цiлей
Таблиця 1 1

Рейтuпr резу"rьтативностi
(досягrlення цi",lей пiд час

вирiшення проблеми)

Баlт результативностi (за
чотирибальною системою

оцiнки)

KoMeHTapi щодо
присво€ння вiдповйноr,о

балу
А-rы,ернатива1 1 Рiшення про встановлення

€диного податку на 2021
piK не буде ilяти у 2022

роцi, що значно зменшить
надходження до бюджету

Вiдс}тня
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кегичiвськоi селиrцноi

рали, Проблема сплати
подагку в мiнiмальному
розмiрi буле iснувати до
2023 року.

Апьтернатива2 I {ей регуляторний акт
вiдповiдае потребам у
розв'язаннi визначеноi
проблеми та принципzll4
державноi регуляторноi
полiтики. Затвердження
такого регуляторного акта
забезпечить поступове
досягнення встановлених
цiлей. Таким чином,
прийняl]тям вказаного

рiшення буде досягнуто
ба.тансу iHTepeciB громади
i платникiв податкiв i
зборiв, забезпечення
виконitння цiльових
прогрilм: соцiальних,
економiчних, екологiчних,
розвитку пiдприемництва,
електронного вряд}ъання,
у сферi адмiнiстативних
послуг тощо,
фiнансування бюджетноТ
сфери в га,тузях освiти,
охорони здоров'я,
соцiа,rьного зiцисту,
житлово-комунzlльного та
дорожнього гос[одарства
тощо. Прогнозоване
надходження в перший piK

регулювiIння до бюджету
Кегичiвськоi селищноI
ради склiце - 3399,4
тис.грн. Суб'скти
господарювання
сплачуватимlть единий
податок:
- I група при ставцi 10% -

l99,5 тис.грн.;
- II група при ставцi 20% -

3199,9 тис.грн.
Альтернатива3 2 Порушуе вимоги

пiдпункту 12.3.4 пункry
l2.3 cTaTTi 12 Податкового
кодексу УкраtЪи.

Оцiirка ступеня досягнення визЕачених цiлей визначаеться за чотириба,'Iьною
системою, де:

l
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4 - цiлi прийняття реryляторного акта, якi можу,ть бути досягн},тi повною мiрою
(проблеми бiльше не буле);

3 - цiлi прийняття реryJIяторного акта. якi можlть бlти досягнlтi майже повною
мiрою (yci важливi аспекти проблепrи iснувати не будугь);

2 цiлi прийнятtя релу_ъrторного акт4 якi можуть бути досягнlтi частково (проблема
значно зменшиться, деякi важливi та критичнi аспекти проблеми з:шишаться невирiшеними);

1 - цiлi }хвапення регу,rяторного акта, якi не мож}"ть бути досягнlтi (проблема
продовжуе iснувати).

ouiHKa вп.lиву регу.lяторного ffi;шIJ*Hý 
в p,lп,{K.lx проведення .tнаJliзу

Таблиця 12
Каmеzорiя вruluву вilповiiь

1 2

А. Обмежус KLT bKicTb або звуж_чс коло постача.льникiв.

Такий наслiдок може настати. якщо реryляторна пропозичiя:

Hi

1, Надае суб'скry госпоrlарювання виключнi права на поставк) ToBapiB чи
послуг

Hi

2. Запровалжуе режим лiцензування, наданtш дозволу або вимоry погодження
пiдприсмницькоi дiяльностi з органами вJ-Iади

Hi

3. Обмежуе здатнiсть окремих категорiй пiдприсмцiв постачати товари чи
надавати послуги (звужус коло учасникiв ринку)

Hi

4. Значно пi.цвишус BapTicTb входження в ринок або виходу з нього Hi

5. Створюс геограФiчний бар'ер лrя постачання ToBapiB, виконання робiт,
надання послуг або iнвестицiй

Hi

Обмежуе здатнiсть постачiцьникiв KoHKlpyBaTl.

Такий нас.riдок vоже настати. якщо ре.уляrорirа пропозичiя:

Б. Hi

l. Обмежус златнiсть пirприсмuiв визначати цiни на товари та послуги Hj

2. Обмежус мо;кливiсть постача.льникiв ремамувати або здiйснювати
маркети}{г ToBapiB чи послуt,

Ili

3. Устанt-lв1lюс сl,аllдарти якостi, що надають необrрунтовану переваry
окремим постача..] ыlика]\1 порiвняt-lо з iншими, або стандарти вищого рiвня
якостi, нiж тсlй, який обраrи б oKpeMi достатньо поiнформованi споживачi

Hi

4. Суггсво збi;rьшус витраl и окремих суб'ектiв пiдприемницгва порiвняно з

iншими (зокрелtа внаслiдок дискримiначiйного ставлення до дiючих та нових

учасникiв ринку)

Hi

Зменшус мотивацiю постачальникiв до активноi конкуренцii.

Такий наслiдок може настаlи. якlло реryляторна пропозицiя:

в. н

1. ]апроваддl,е режitм саморегулк)вання або спiльного реryлювання Hi

2. Вимагас або заохочуе публiкувати iнформацiю про обсяги виробниrцва чи

реа;liзацiю, цiни та витрати пiдприемств
Hi
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Г. Обмежус вибiр тадосry-.п споживачiв до необхiдноi iнформачii.

Такий наслiдок може настати. якшо реryляторна пропозицiя:

Hi

l. Обмежус здатнiсть споживачiв вирiшувати в кого куrryвати товар Hi

2. Звижуе мобiльнiсть споживачiв унаслiдок пйвищення прямих або
непрямих витрат на замtн)I постачаjIьника

Hi

3, Суггево обмежуе чи змjнюе iнформаuiю, необхiдну для ).хв:ulення
рачiонмьного рiшеl!ня щодо придбання чи продаяgl ToBapiB

Hi

Таблиця 13

Рейтинг
результативностi

Впгоди (пiдсумок) Витрати (пiдсумок)
Обrрунryвання

вйповiдного мiсця
альтернативи у

рейтинry
Альтернатива1 fuя держ.ви i

громадян вигод.{
вiдсрнi.
Суб'екти
господарювання
булlть сплачувати
сдиний податок за
мiнiлtальними
ставкaми
(1 вiдсоток).

Суб'екти
господарювання -
платники податку у
2022 роцi булlть
сплачувати податок
за мiнiма,rьними
ставкalми, що сутт€во
змеЕшить
надходжень у
мiсцевий бюджет.

Рiшення про
встановлення единого
податку на 2021 piK не
будуь дtяти у 2022

роцi, що значно
зменшить
надходження до
бюджеry громадЕ.
Кегичiвська селищна
рада не отримае
належного

фiнансування програN,
соцiмьно-
економiчного
розвитку.

Альтернатива 2 Спрямуваrтня
надлишкiв на
соцiально-
економiчний
розвиток
територiальноi
громади.
На,тежне

фiнансlъання
програм соцiально-
екоrтомiчного

розвитку сiл, селищ.

Витрати пов'язанi з
пiдготовкою
регуJU{торного акта
та процедур з його
офiцiйного
опублiкуванriя.
Суб'екти
господарювання I-II

булуть
сплач}ъати податок
за максимаJIьними
ставками згiдно
рiшення
кегичiвськоi
селищноi ради без
погiршення }мов для
розвитку
мiкробiзнесу.
Прогнозовшта сплата
до бюджету

груп

У рейтингу
результативностi
alльтернатива на
першому мiсцi. Цей
регуляторний акт
вiдповiдае потребm,r у
розв'язалнi визначеноi
проблеми та
принципам державноi
регу:rяторноi
полi,гики.
Затвердження такого
регуляторного zжTa

забезпечить поступове
досягнення
встановлених цiлей.
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кегичiвськоi
селищноi ради в
перший piк
регулювання 3399,9
тис.грн. Суб'екти
господарювання
сплачуватим},ть
сдиний податок:
- I група лри ставцi
l0% - 248,10грн.;
- II група при ставцi
20% - l,З40,0 тис.грн,

АльтернативаЗ вiдсутнi вiдсутнi Порушуе вимоги
пiдпуrrюу 12.3.4
пlтlкту 12.З статгi 12
Податкового кодексу
УкраiЪи.

Переваr,и обраноi а.тьтернативи
4

Рейтинг
Арryменти щодо переваги

обраноi альтернативи /
причини вiдмови вЦ

альтернативп

Оцiнка ризику зовнiшнiх
чинникiв на дiю
запропонованого

DеryлятоDного акта
Альтернатива Рiшення про встановлення

единого податку на 2021 piK
не буле дiяти у 2022 роцi,
що значно зменuмть
надходження до мiсцевого
бюджету. Кегичiвська
селищна рада не отримае
наr,Iежного фiнансування
програм соцiшlьно-
економiчного розвитку.

Змiни до чинного законодавства:
- Податкового кодексу Украiниl -
Бюджетного кодексу Украiни та
iншi закони (змiна мiнiмальноi
заробiтноi плати, прожиткового
MiHiMyMy, тощо)

Альтернатrrва 2 !ля досягнення
встановлених цiлей
пеDеваfа бчла налана шiй
альтернативi, що надасть
можливiсть:
-сплаччвати €динии
податок за обгрунтованими
ставкаL{и з дотимtlнням
критерiiв, установлеЕих дJuI
такого виду податку;
-отoимати додатковi
Еадходження до бюджету
Кегичiвськоi селищноI ради
на piBHi З399,4 тис.грн.;
_сприяти удосконаленню
процед}?и застосувiшня
спрощеноr системи

На дiю регуляторного акта
можливий влJив зовнiшнiх
чинникiв - змiни у Податковому
кодексi Украiни, зниження
ллатоспромuжностi платникiв
податкiв. зменшення кiлькостi
суб'сктiв
полiтична
ситуацш в Kpauнl.

господарювання.
та економiчна



оподаткування та
попередити виникнення
конфлiктних ситуацiЙ мiж
податковими сл}Dкбами й
платниками податку. Цей
рег),-,lяторни й акт
вiдповiдас потреб.tм у
розв язаннl визначеноl
проблеми та принципам
;ержавноi регуляторноi
полiтики. Затвердження
такого регуJUIторного акта
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Альтернатива З

Таким чином для реа..,riзацii обрано Альтернживу 2 - встановлення економiчно-
обrрунтованих мiсцевих податкiв та зборiв, що е посильними дJIя платникiв податкiв, та
забезпе.тить фiнансову основу самостiйностi орг:rну мiсцевого самоврялувalнЕя
КегичiвськоТ селищноi рми.

5. Механiзми та заходп, якi забезпечать розв'язапня впзпаченоi проблемп.
.щаним регlr,T яторним актом передбачасться встllЕовити на територii Кегичiвськоi

селищноi ради единий податок- його ставки та порядок сплати. Заrропонований спосiб
вiдповiдас. принципу лсржавноi реry,rяторноi полiтики. а саме: лоцiльнiсть. адекватнiсть.
ефективнiсть, збацансованiсть, передбачуванiсть, принrцпу прозоростi та врахування
громадськоi ду,lлки i пропозицiй суб'сктiв пiдприемницькоi дiя,ьностi.

Завданням запроIiоноБснФг(| проскту рiшення е змiцнення ресlрсноi бази селищного
бюджету та упорядкування вiдяосин мiж органом мiсцевого сЕмоврядуваIrня, податковою
службою та юридичними особами з lll.lтzlнb сплати единого податку.
Зазначену проблему планусться розв'язати шляхом:

- розробки проскту рiшення Кегичiвськоi селипшоi ради (Про вст€шовлення единого
податку та TepиTopii liеLичiвськоi селищноi ради> та АРВ до нього;

- проведення консутьтацiй з суб'ектами господарювання;
- оприлюднення проекту рiшення з АРВ та оц)иманця пропозицiй та зауъажень;
- пiдготовка екопертного висновку постiйцоi вiдповiдальпоi KoMicii, щодо вiдповiдlостi

проекту рiшення вимогам ст..4,8 Закону УкраiЪи <Про засади державноi регуляторноi
полiтики v сферi гослоларськоi дiяльностi>;

- отримавня пропозиuiй по удосконаленню вй Державноi регуляторноi сrryжби Украrни;
- приЙнятгя рiшення <Про всrановлення единого податку та територii Кегичiвськоi

селищноi ради>> на засiданнi cecii селищноi ради;
- оприлюдненI{я рiшення у встановленому законодавством порядку;
- проведеIIня за-ходiв з вiдстеження результативностi прийнятого рiшення.

Встановлення .цоцiльних та обгрунтованих розмiрiв cTzlBoK сд{ного податку в межах
визначених Податковим кодексом УкраiЪи € осЕовним мехшriзмом. яке забезпечить

розв'язання визначеноi l ;роблеми.

Запропонований вихiд iз ситуачii. що склi}лась. вiдповiдас принципа}4 лержавноi
регуляторноi ло"riтzки, а саме: доцiльностi, ефективностi, збалансованостi, передбачувшlостi.
принцип\ прозоросr i ta врачуsання громадськоi думки.

вiдсlтнi
| 

вiлсгнi
]
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6. Оцiнка виконання вимог реryляторпого акта зшIежно вiд pecypciB, якимп
розпоряджаються органи виконавчоi влади чи оргапп мiсцевого

самоврялування, фiзичнi та юридичнi особи, якi повиннi провадлtувати або
виконувдти цl впмоги.

Прийнятгя даного реryляторного акта забезпечить належне справJIяIIЕя единого
податку на територii Кегичiвськоi селишноi рали.

Вiлповiдно до ст, 7З Закону Украiни кПро мiсцеве са}rоврядування в YKpaiHi>

рiшення прийнятi орI,анами viсчевого сat]l,lоврядуваннJr в межах наданих iM повноважень. с
обов'язковi для виконzlнвя BciMa розташовrlними на вiдповiднiй територii оргtшаN{и

виконавчоТ вла.hи. об'сднаннями громадян. пi.щtрисмствами. устalновilNlи та органiзацiями.
посадовими особами а також громадянами.

Gргани мiсцевого самоврядування надiленi повноваженнями лише встtlновлювати
ставки мiсцевих податкiв та зборiв, не змiнюючи порядок ix об.*rслення сплати та iншi
адмiнiстративнi rrроцедlри.

fliя регуляторного акry не поширюеться на суб'сктiв господарювання великого i
середнього пiдприемницгва, тому розрахунки витрат на одного суб'екга господарювtшня та
бюджетних витрат на адмirriстрування зазначеноi категорii вiдповiдпо до Методики
проведення аналlзу вIIливу регуляторного акту (постшrова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 l
березня 2004 року ЛЪЗ08 кПро затверджеЕЕя Методик проведеншl аналiзу впливу та
вiдстеження результативностi регуляторного акту>) не прводилася. Податок Ее е повим.
тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адмiнiстрування регуJIюванIя не
передбачаеться.

Питома вага суб'сктiв I та II груп малого пiдприемництва (MiKpo) у загальнiй кiлькостi
суб'ектiв господарювання, на яких поширюеться дiя реryляторного акта, скrrадае l00
вЦсоткiв. У зв'язку з тим. що питома вага суб'ектiв малого пiдприемЕиI]тва в загальнiй
кiлькостi суб'ектiв господарювання! на яких поширюсться лiя реryляторного акта,
перевищуе 109/о- здiйснено розраху{ок витрат на запровадженЕя державного регулювання
для суб'ектiв ма",tого пiдприсмвицтва (додаток l до аналiзу впливу реryляторного акта (Тест
ма,rого пiдприемництва)).

7. Обrрунтувапня запроrrо"о"""о.о cTpolcy дii реryляторного акта.

У pBi- якпt0 оgjiищ]{а рада дс) rr'ятнадrцтого лиIIня не прийняла рiшення про
вс,l,анов.,,Iеll1lя сjlиtlого rrолатку rra rrаст5lпний piK, що е обов'язковим згiляо з цормами
Податковоl,сl колекс,!.. }'краiни.,гекий rrодаток вiдповйно до пi.щrункту 12.3.5 пункry 12.3

cTaTTi l2 Податковоl tl кодексу Украiни. бlле справrrягися iз застосуванням ставок. якi дiяли
до 31 грудня рок), що передуе бюджетному перiоду, в якому плануеться застосування плати,
тобто на територii Кеги.riвськоi територiальноi громади буле лiяти шiстrrадцять рiшень.

Враховукrчl.t норми Бкlджстного та Податкового кодексiв Украiни, органи мiсцевого
calмoBp&:Iyвaнпr{ MaIoTb i]c,l,aTjoBJ,lK]BaTи ставки мiсцевих тrодаткiв i зборiв, що справляються в

установлено]\{у [ lодатковим кодексо\{ Украiни порядку.
Рiшення набирас читrностi з 01.01.2022 року на необмежений TepMiH з можливiстю

внесення зrtiH _lo Hbol tl та визнання його таким, що втатило чиннiсть. у разi змiн у чинному
залонолавствi та-lабо за рез\ льтатаNlи вiдстеження.

8. Вlrзначення показникiв результативносгi дii реryляторного актs.
,Щсlсягненrtя зазllllljелtlt\ цr:rей ш;rяхом викоl{ання tsимог нового реryляторного iжта

принесе вlзгil,ци .iез необхi:tностi за,]_ччення ло,цаткових витрат оРганiв мlсцевого
самовряi(у ваIlня
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!о кiлькiсник гttlttaзrtltttiB rlа_пежагь: кiлькiсть платникiв слиного податку I, II групи, на
яких поширюсl,ься _tiя регу:tяторного а}iта, та с).ми надхолжень вiд йсго сп;rати. ,Що часового
показанка - чстановr-Iення ставок полатку вiдповiдно до вимог чиЕIlого законодавства
Украiяи. до яltiснсlгtl - piBeHb поiнформованостi суб'скгiв господарIовання з основних
поJIоже}tь акту.

Виходячи з ui.rей лержавtlого регулювalння. визначених у др)тому розлйi аналiзу

реryJIяторного вп.lиts)- J.lя вiдстеження результати BHocTi цього реry,,Iяторного акта обрано
Tzж1 прогЕозн1 показники:

Таблиця 1 5

9. I]изrrа.rення заходiв, за допомогою яких здiйснюватиметъся вhстеження
результативносгi дii реryляторЕого акта.

Базове вiдстехiення результативностi буле здiйснюватися з дати яафаrrня чинностi
цього аю,а протягом З0 днiв. тобто з 01.0i.2022 по З1.01.2022 року.

Пов,ло1-.l,с- вiдотетtенпя р(, t! "lьтативн()стi регу.rяторного акта буде здiйсяюватися через
piK пiс.;rя наr5ранtlя чинносIi регчляторни\r aKTQM.

Перiодичне вiлсте;келtня результати BHocTi регу,rяторного акта здiйснюсться кожнi три
роки. починаючи з лня виконанняl заходiв iз повторного вiдстеження.

З оглялу на показники рез},льтативностi. визначенi у попередньому розлiлi аналiзу
впливу регyляторного акта буде здiйснюватися статистичним методом.

У рамках статистичного метолу вiдстежеяня ана-ltiз офiцiйноi статястичноi iнформадii
буде проволитися iilодо розмiру налхолжень до селищного бюлжету та кiлькостi осiб. на
яких пошиЕ}ювати\Iеться дiя акта.

Начапьник фiнаноового вiддLrу
КегичiвоькоТ се.,lиrцноi р4ци

нава поквзlшка

У першuй
рiк(спарmовu piK

упроваdакення
Dеzvlювання)

Перiduчнi (зо
насmупнuй piK)

За п'яmь poKiB

Надходження до мiсцевого
бюдхеry гдиного tlодаткч вiд
rшатникiв I-[I грчл (тис, лрн,)

зз99,4 з64з,1 179,71,6

кiлькiсть пltатникiв €диного
податку, на яких поширюсться
реryляторний акт, чол,

266 266 266

Розмiр часу й KoruTiB, що
витрачатим),ться суб'сктами
господарювання. пов'яl]аними з
виконанням вилlог aKI,a (гол./тис.
грн.)

1,75год./
19,49 тис.грн.

1,75 T,oil
20,88 тис.грн.

1,7 5 гоуl
103,0lтис.грн

PiBeHb поiнфорпrованостi суб' eKTiB
господарювання стосовно основних
положень регуляторногс акта

Високий
Проскт рiшення оприJ]юднюсться ца офiцiйному
один екземпляр надасться до мiсцевого

Державноi податковоi служби УкраiЪи.

саит.
органу

я^7 олена ТАРАСоВА
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Додаток 1

до ана,тiзу впливу регуляторЕого
акта

тЕст
маrого пiдприсмнпцтвд (М-Тест)

1. Копсультацii з представниками 
т.н-#нгго 

пiдприсмнпцгва щодо оцiпки

Консу.тьтаuii щсдо визначення впJмву запропоновчlного регулювання на суб'ектiв
малого пiдприемництва та визначенttя детального перелiку процедур, виконання яких
необхiдно д"rя здiйснення регулювання, проведено розробяиком у перiод з "1" березня 2021

р. по "l" KBi гня 202l р.

Таблиця 1

2. Вимiрювання впJlиву реryлювання на суб'сrсгiв ма.пого пiдпри€мвицтва
(MiKpo- та Ma",Ii):

Порядковий
Ho}lep

Вид копсультацii (публiчнi
KoHcy.lbTauii прямi (круглi столи,

flаради, робочi зустрiчi тощо),
iнтернет-консультацii прямi
(iH терне,г-форуми, соцiапьнi

мережi тощо), запитп (до
пiдприемцiв, експертiв, науковцiв

тошо)

кiлькigrь
учасникiв

консультацiй,
осiб

OcHoBHi
результати

консультачiй
(опис)

l Робочi rтарали, зустрiчi
(опитувавгrя)

_)

Отримання
iнформаuii шодо
розмiрiв ставок

единого податку д]UI
оуб'ектiв матого
пiдприсмництва:

ллатникiв I групи -
|0Уо,II групи - 20Уо;

пiдтвердження

розмiру непрямих
витрат суб'сктiв

господарювання на
виконання вимог

регулювання; оцiнка
впливу

рсгуляторного акта
на конкlреIrцiю в

рамках проведеЕня
шlапiзу

регуJIяторного
впливу

Вид консультачiй:
У телефоннотuу та усному рекимi

УGЬОГО ОСIБ 10

7
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- кiлькiсть суб'сктiв ммого пiдприемництва, на якID( поширюеться регулювання: 266
(одиниць), у тому числi мiкропiдприемництва 266 (одrrниць);

- цитома вага суб'сктiв ма,,tого пiдпри€мництва у загальнiй кi.тъкостi суб'ектiв
господарювання. на яких проблема справJIяс впJIив 100 (вiлсоткiв).

На Ki.rbKicTb сlб'сктiв господарювання vоже вплинуги змiнення групи платникiв
податкiв tа сисlема fx опо.tагцвання. економi.ша ситуачiя. оскiльки працездатне населення
шукае джерела лоходу за територiмьними межаN{и краiЪи й громади.

3. Розрахунок витрат суб'ектiв малого пiдприемничтва па впконання вимог
реryлювання ,

Таблиllя 2

Ns
пlп

Найменування оцiнки У перший piK
(стартовий piK

упровадження
реryлювання)

Перiодичнi (за

насryпний piK)
Витрати за п'ять

poKiB

7 2 з 4 5

Оцiнкi <пряtлtlх> вumроm cy6'eKmiB молоzо пidпрuемнчцmво на оuконdння ре2улювоння

l Придбання необхiдного
нання (пристроТв,
мехавiзмiв)

облад-
]\,1аlIIин_

Не передбачае витрат на придбання основних фондiв,
об:rаднання та прюIадiв, cepBicHe обСлуговування,
навчання/пiдвищення квмiфiкачiТ персоналу тощо

1 Витрати на отримахIп адмi-
нiстратлвяих послуг (дозво-
лiв, лiцензiй. сертифiкатiв,
aTecTaTiB, погоджень,
висновкiв, проведення
незалежних/ обов'язкових
експертиз_ сертифiкачii.
атестацii тощо) та iнших
послуг (проведення наукових,
iнших експертиз. страхчваIlня
тощо)

Щодаткових витрат не передбачено

, Витрати на оборотнi активи
(матерiали. канцелярськi то-вари
тощс)

!одаткових ви,Iрат не передбачено

4 Прогнозована рiчна сплата
елиного лодатку платниками,
грн:

Розрахуttкu HaBedeHo в mаблu-

цях 3,4 анаltiзу рецляmорноео
BlUluBv

l групи
|994,72

II групи -
з199920

Усього
3399392

I групи -
2\5194

II групи -
з427258

Усього
зб43051

l групи -
l06264,7

[I групи
l6908950

Усього
|7971597

5 Кiлькiсть суб'сктiв господа-

рювання малого пiдlrрисм-
ництва, на яких буле поширено
регулюваЕня, одиниllь

266

I групи - 67;

II групи - 199.

Усього - 266

266

I групи - 67;

II групи - 199.

Усього - 266

266

I групи - 67;

II групи - 'l99.

Усього - 266
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6 CyMapHi витрати суб'ектiв
маJIого пiдприемництва на
виконання реryлювання (вар-
TicTb реryлювання) (рядки l + 2
+З+4),грн

3399392 364305l l7971597

Оцittко варmоспti ai.TtiticmpamuBHtx процеlур суб'екmiв Mbzozo пidпрuаtнацmва ulodo
в uкона н ня реz!л юван ня mа rci mува ння

,7
Процедури отримання первинноi
iнформаuii про вимоги

реryлювання:
фор.мула:

вumраmu часу на оmрulvlання
iнформацii про ре.у:lювання,
оmрuj4ання необхidнtл форм lпа
заявок Х Baplnictttb часу суб'екmа
л|[шо?о пk)прuсмнuцmва
(заробiпна плапа)

- за перluuй piK = 0,25* Х
41,88+*zpH = 10,47 zpH dля

фiзuчнtlх осiб:

за насmуllнuй piK (llерiоOuчнi,1 =

0,25* Х 41,85** : 11,21 zpH dlп
фiзuчнuх осiб:

- за 5 poKiB : 11,21 zpH Х
4 poKu ,10,17zрн = 55,3l zpH

l0,17 |l,z| 55,31

8 Витрати на оборотнi активи
(матерiали, канцелярськi товари
тощо)

Податок не е новим, додаткових виl,рат не перелбачено

9 Прочелlра офiцiйного звiryвання:

форлllула:
эа першuй piK,,

- вumраmu часу з пidtоmовкu звimу
: 0,2+ zoo.
(11,88** zpH Х 0,2 zoD.,l : 8,38 zрн;
- вuпрапlu час,ч на поdання tвimу =

],3* zо0.
(4l ,88** ерн Х 1,30 zоD.1=51,44 ,оr;
9.J8 .,рн - 54,44 ?рн
52,82 ejэH,

за насtпупнuй piK (перitлduчнi):
- вulпраmIr часч з пidлоmовкu звim1
:0,2* zod,(44,85*+ zpH Х 0,2 zod,)
: 8,97 ерн;
- вumраmu часу на поdання звimу =

1,3* zod.(44,85*+ zpH ,Y 1,30 zоё.) =

58,31 ерн
8,97zpH -58,31 zpH :67,28 ерн:
)а 5 PoKiB.
57.28 tptl Х 1poKu - 62.82 zpH -
J3 ].91 ;zрн

62,82 67,28 33r,94
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l0 Процедура забезпечення процесу
перевiрок:
- вuлпраmu часу на забезпечення
процесу перевiрок конmролюlочlа
эрzанiв ,Y варmiсmь чuсу суб'екmа
uапоtо п iоп р uc,M н u ц mвu t эароб i п на

Lпumц) Х tlцiнtlчна Ki.lbKicmt
перевiрок за piK = 11,88 zрн Х 0,5

zoD. = 20,94 ++*zpH;

la насmупнul piK (перiоduчtti):

44,85 zpt Х 0,5 zod,: 22,13 zpH;

за 5 poKiB:
22,13 ерн Х 1 poKtt-20,94 zpH =

l10,66 ерн

20,94*** 22,43*** 110,б6***

ll Iншi проuепуои lJe передбачено Не передбачено Не передбачено

l2 РАЗОМ (сума рядкiв: 7 + 8 + 9 +

l0+11),грн
?1 )о }8,49 49,7,91

lз Кiлькiсть суб'€кгiв господа-

рюваItня ,Ifu,lого пцприсм-
ництва, на яких буде поширено

регулювання, одиниць

266 266 266

l4 CyMapHi витрати суб'ектiв
малого пiдприсмництва, , на
виt{онання регулювання (вар-
TicT,b реrу;lювання) (рядок
12 х рялок 13), грн

l9495,|4 20878.34 1з2444,06

l5 РАЗОМ (сума рядкiв: 6 + l4), грн 3,118887,r4 3663929,34 18104041,06

*Вiопов,dно dэ лп. 1, З, 6, корmч 11 мiжzолузевuх нормоmчвiв ччсельносmi
процiвнчкiв бухеэлrпеаськоzо облiку (Нокоз MiHicmepcmgo процi i соцiольноi' полimчкч
YKpoi'Hu вid 26 вересня 200З року N9269 кМiжlолузевi нормоmчвч ччсельносmi процiвнчкiв
бухzолmе pcbKozo обл i ну > ).

**,Щля розрахунrry вumроm вuкорuсmовуеlрься орiенmоенчй мiнiмальнчЙ розмiр зоробimноi'
плоmч {лuсm |,4iHicmepcmBa фiнонсiв y|poj'Hu oia 13.08.2020 N9 05110-14-6/25074), opieHmoBHo
мiнiмальна заробimна плаmа у 2022 роцi - 6 700 zрн, у поzоduнному розмiрi - 6 700 ерн / 160
2оа. = 41,88 zрнУZоё.; у 2022-2025 роках - 7 776 zрн, у поlоduнному роэмiрi - 7 776 zpH / 760 zо0. =

44,85 2рн/ёоё. Обсяz вumраm може буmч вidкорuzовончй у розi змiнч розмiру мiнiмольно|зоробimноi'
плоmU на зоrонсdавчому piBHt.

***giСповidно dо сmdmmi 77.7. Коdексу плоmнчкч поdаmкiв з незночнuм сmупенем рuзuку
включоюmьсF dc олону-zрофiна не чосmiче нiж роз но mрч коленdорнi рокч. Урохооуючч зозночене,
прч розраху!ку вчпсоm но 5 poKiB цi вчmроmч вроховуволчся е колонцi 5 у зоzольнuх вчmроmох.

Прuмimка. t:y-tltt Hat)xс;}lсeHb Оо бюdжеlпу Кеzuчiвськоi' селuчlноi раdu Bid tшаmнuкiв cduHozo
поааmку l lпа l1 4уп, якi tte вl.tкорuсmовую|пь працю найманлlх осiб, моэrе буmu змiнена, у
зв'язку зi зtli tblte;tHя,ll Bid спlаmu сОuно?о поdаmlу проmя2ом оdно2о каленdарноzо мiсяця на
piK нс ,,ас BiDпl,cmKtt, а mакоэlс за перiоё хворобu, пidпверO2юеноt копiею лuсmка
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непрацезa)аlпносlпi, яклt|о вона tпрuва€ rпрudцяmь i бiльu,tе KaaeHdapHllx dHiB (п.295.5 сmаmmi
295 КоОэксу Bi з,tliнамu mа dtlповненняuu).

Бюджетнi витрати на адмiпiсгруваЕпя реryлювдння для суб'екгiв малого i
мrкропцприемництва.

.Щеряtавне регулювання рiшення не передбачас )творення нового державЕого органу
(або новбго структурноtо пiдроздiлу дiючого органу). .Щержавний орган, дJIя якого
здiйснюсться розрахунок BapTocTi адмiнiстрування регуJlювtlнЕя - Головне управ,тiння .ЩПС

у Харкiвськiй областi.
(BapTicTb 1 години заробiтноi плати: у 2022 роцi - MiHiMa,,IbHa заробiтна плата б 700,00

грн / кi.пькiсть робочот,о часу за 1 мiсяць 160 год. : 41,88 грн/год.; у 202З-2026 poкarx -
мiнiмальна заробiтна плата ] 1'76,00 грп / кiлькiсть робочого часу за 1 мiсяць 160 год. =

44,85 грн,iго,r,).

Таблиrц 3

,t!!

п/п
П р о цеdур а р еzул lo в gH ня cJ, б' € KmiB

м а,1 о ц, п i l пр u.м н u цm в а (розрсху н о к
па оlно2о ,пuповоZо суб'€кпд

zоспоdорювання)

Пло-
HoBi
вuп,-

роmч
часJ|

на
про-
це-

dуру,
?оOа-

Варmiсmь
часу спiв-

робimнuка
opzaHy

.иiсцевоzо
сLll|овря-
0уваннttя

sidповid-ноi
каmе-zорii

(за-робilпна
п-аоmа) Фн/

zodutt

Оцiцка
KL,.b-

косmi
проце-
0ур за

piK, ulо
прuпа-
dаюmь

на
оdно2о
суб'ск-

,па

Оцiнка
KLцbKo-

cmi
суб'ек-
lпiв, цlо
пidпо-

dаюmь пid
diю

проце-
0!ра

реZулю-
вання

Ваmраmu на
alMiHi-

спрування
реzулювання
за piK, ерн**

l 2 3 4 5 6 7

1 Облiк суб'сктiв господарю-
в.шня, що перебувдоть у сферi

регулюваIrЕя.

.Щi.очi суб'скти обLriкованi. у
тому числi:

дтя дiючих*;

дJIJI Rовтiх платникiв

n)

0.1

41,88,

41,88

i,

1

26б 2228,02

2 fIоточний конlроль за су-
б'ектом господарюваЕня, цо
перебувас 1, сферi регу.,rювання,
у тому числi камера;lьний

0,5 41,88 I 266 5570.04

) Пiдготовка- затвердження та
опрацювання олного окремого
аКТа ГtРО ПОР},]ПеННЯ ВИМОГ

ре.улюваIIяя (оскirrьки не може
бути i00% порупlень, беремо
5Ой платникiв фiзичних осiб) 0.5 41,88 l iJ 11,\ 11



4 реа.тiзацiя одного окремого pi-
шення щодо порушенIlя вимог

регулювання (оскiльки не може
бути 100% поруI;rень, беремо

5Уо платникiв - фiзичних осiб)

0,5 41 ,88 1 1з )7) ))

5 Оскарження одного окремого

рiшеIrня суб'ектами господарю-
ваЕЕя (yci лOр)lшники не
будlть оскаржувати рiшення,
берсмо 50% вiл заrаtьноТ Ki.rb-

KocTi платникiв, якi можуть
мати порушення. рядок 3)

п5 41,8 8 l 6 I25,64

6 пiдrотовк; звiтностi за

результатаr,{и рег},JIювання 0,2 41,88 1 266 2228.02

РАЗОМ за piK х х х I0696,1б

Разом за п'ять poKiB х х х 56514,88

*За daHu-ltu Го:tовноzо управлiння ,ЩПС у Харкiвськiй обласпi про?нозована кiлькiсmь
fL|am+util] сdullоzг, поdаtпк1, сtспаdе 266 осiб. Варmiсrпь вuпрап, пов'язанuх з
аdмiнiсmруванrlя.1,! tlpol|ecy ре?улювання dерэtсавнttttu ор2анамu, вuзначаеmься lllпжoм
.л4ноженлtя rjlакmuчlttlх {jллпраm часу персонuIу на заробimну плаmу спецiалiсmа вidповidноi
квмiфiлсафl'mа на кiлькiсmь суб'екпtiв, u1o пidпаdаюmь пiё diю процеdурu реzулювання, i на
кiлькiсmь прuцсоу]) зu piK. .Щ,lя розрах),нлу вumраm вuкорuсmовусmься орiснmовнuй
лliнiлtалtьнuil оозлtiр заробimноI паmu на 2022 piK б 700,00 zpH, 2023 piK - 7 I76,00 zpH (лuсtп

Мiнiсmерсmва фiчаttсiв \'KpatHu вid 13 08.2020N9 05110,t1-6/25074), у поzоduнному розмiрi
11,88 zplt iб l(lL'.i;') :рн 

" 
160 zоi.1, 11,85 zplt ('" I7б,00 zpH / l60 zoD.),

* * В арmiс mь вLлпраm, пов' язанuх з adMiHic пtрування.|l проце су ре zулювання dерэюав-
Hllшu op?aH(,lllи у 2022 роцi ctctadae 10б9б.Iб zpH, у 2023 роцi - 11451,68, за 5 poKiB - 5б5I4,88
?рн. (] ] -151.58 ?рн х 1 poKu + 10696,l б zpH1. ,

4. Розрахl,нок сумарIIих витрат суб'ектiв малого пiдприемппцгва, що впникдють на
виконання вIlмог реryлювання

Порядко
вий

номер

Показник Першпй piK
регу"пювання

(стартовий грн.)

За п'ять poKiB

1 Оцiнка "прямих" витрат суб'ектiв мшrого
пiдприсмництва на виконання
регупювання

зз99з92 1797159,7

,2 Опiяка BapTocTi адмiнiстративних
lтро]Iедур для суб'сюiв мапого
лiдприсмництва щодо викоЕання
регулювання та звiryвання

19495.14 1з2444.06

I

I
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3 ClMapHi витрати малого пiдприемЕицтва
IJa викоtlаi]ня запланованого
регулювання (рядок l+рядок 2)

з4t 8887,14 l 8104041 .06

4 Бюджетнi витрати Еа ад\liнiстрування
рег}llювоttня суб'ектiв ма.лого
пiдприсплництва

10696, l б 565l4.88

5 CyMapHi витрати на виконaшня
запjIttнованого реIYлюваЕня

з429583,з0 l8160555,94

5. Розроб.пенуя кориryючих (пом'якшувальних) здходiв для мдлого пiдприсмництва
щодо запропоцоваЕого реryлювання

Розроб]iеl1riя коrjиI,уючих (пом'якпryва,rьних) заходiв дJи малого пiдприсмництва
щодо запропоноваIIогс регулювання - не передбачаеться. Регуляторним актом не
передбачено ulримання сrб'сктами пiдприемничтва додаткових дозволiв та iнших
документiв, не визначених законодавством.

IIоказлак Cyrrapпi витраги маJlого
пiдприсмниrrтва Еа виконання
заIIланованого регулювання за

перший piK. гривень

CylraprIi витраги Mдlol,o
пiдпрясл,lництва на

виконання зап,,lанованого

регупювання за п'ять poKiB.
гривень

Заплановаtrе регул юванIlя зз99з92 |79111597

За упtов зас госчваннrr
компенсаторних мс.хан iзмiв дlrя

маj-lого lll,ttlрIt€л,lItицтва

0 0

Сумарно: змirtа BapTocTi
pe],)l jIlовання \,f а_tоI,о

iтiлприсмництва

зз99з92 1,7971,59]

Нача-тrьник фiнансового вiддi-rу
Кегичiвськоi се.lишноi ради

g"a/
олена ТАРАСоВА


