
Аналiз
регуляторного впливу проекry реryляторного акта - рiшення <<Про встановлення

ставок та пiльг зi сплати земепьного податку на територii КегичiвськоI селищно1 ради>

Ана,тiз регу,:rяторного вппиву про€кту рiшення Кегичiвськоi селищноi ради (Про

встановлення ставок та пiльг зi сппати земельного податку на територii Кегичiвськоi
селищяоi ради) пiдготовлено згiдно з вимогап4и Закону Украiни кПро засади державноI

реryляторноi полiтики у сферi госполарськоi дiяльностi> та Методики проведення аналiзу
впливу регуJlяторного aкry, затвердженоi Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни ВiД

11,0З.2014 Nч 308 <Про затвердження методик проведеннJI аналiзу впливу та вiдстеження

рез}1-I ьтр,ти BHocTi регуляторного акту> зi змiнами.

Реryляторний орган: Кегичiвська селищна рада.
Розробник про€кгу рiшення: фiнансовий вiддiл Кегичiвськоi селищноi ради.
Розробник аналiзу реryляторного впливу: фiнаясовий вiддiл КегичiвськоI селищноi ради.

I. Визначення проблеми

Органи мiсцевого самоврядування в parмKax, визначених Бюджетним та Податковим
кодексами Украни_ мають Ёвалювати рiшення про встанов-,Iенttя мiсцевих подажiв iЗбОРiВ

д:rя вiдповiдного мiсцевого податку .и збору.
IIунктом 10.2 статгi 10 Податкового кодексу Украiни (нада,ri - Кодекс) установлено,

що мiсцевi ради установлюють единий податок i податок на майно в частинi транспортного
податку та IIлати за землю.

Згiдно зi статтею l0 та пунктом 12.3 cTaTTi 12 Податкового кодексу Украiiни
законодавчо закрiплено право органiв мiсцевого самоврядування вс гаtlовлювати мiСЦеВi

податки та збори в межах cBoii повновiIжень. Повноваження органiв мiсцевого
саL{оврядування щодо встанов:rення мiсцевих податкiв i зборiв також визначеНi tТУНКТаМИ 24,

28. 35 cTaTTi 26 Закону УкраiЪи вiд 2l травня 1997 року ]ф 280/97-ВР кПро MicrIeBe

сzlмоврядувzшня в YKpaiЪi>.
Вiдповiдно до статей 10, 284 Податкового кодексу УкраiЪи до мiсцевих подать:iв

нiLтежить земельний податок, який входить як обов'язковий гrлатiж до скJIаду подетк,!- tIa

майно.
Згiдно iз пiдпунктом 10,3 cTarTi ПКУ органи мiсцевого самоврядувалня обtrв'язково

встановлюють земельний податок та пiльги зi сплати земельного податку. CTaBKlr ПОДаТКУ Та

пiльги встановлюються за рiшенням ради.
Кодексом зобов'язано надiслати в десятиденний строк з дня }хвzulення рiшення, але

не пiзнiше 25 липня року. тпо передус бюджетном.у перiоду, у якому плаяу€ться
застосовуваннJI встановлених мrсцевих податюв 1 зОорlв та податкових пlльг зl сплати
мiсцевих податкiв i зборiв. до контроJIюючого органу, у якому перебувають на облiку
платники вiдповiдних мiсцевих податкiв i зборiв, в електронному виглядi iнформацiю щодо
ставок та податкових пiльг зi сплати мiсцевих податкiв i зборiв у порядку та за формою,
затвердженими Постановою Кабiнеrу MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28 грудня 2020 року.NчlЗ30
кПро затвердження Порядку та форлt надання контролюючим органам в електроtiяому
вигrrялi iнформацii шодо ставок та fiодаткових пiльг iз сплати мiсцевих податкiв тr./абС,

зборiв> (надалi Постанова Ns1330) i копiю \хваленого рiшення селишшоi рали.
РiШення про вставовлення мiсцевих податкiв та зборiв офiцiйно оприлюдню€ться до

25 литlня року. що I1ередус бюджепrому перiоду, в якому плiшуеться застосовування
встановлюваних мiсцевих податкiв та зборiв або змiн (плановий перiоф. У iншому разi
норми вiлповi,:tного рitllсння застосоауються не ранiше початку бюджетного перiолу. шо
настае за плановим перlолом.
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Пlтrюом 284.1 статгi 284 ПКУ встановлено, що оргiши мiсцевого самоврядування
встaшовлюють ставки плати за землю та пiльги щодо земельного податку! що сплачу€ться на
вiдповiднiй територi'i за формою, затвердженою Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи. Вiдповiдlо до
постЕшови Кабiнету MiBicTpiB УкраiЪи вiд 24 травня 2017 року Nч 483 <l1po затвердження

форм типових рiшень про встановлення ставок та пiльг iз сплати земельного податку Та

податку на нерухоме майно. вiдмiнне вiд земельноi дiлянки>. з Класифiкачiсю видiв

цiльового призначення земель, затвердженою наказом flержкомзему вiд 23 липня 2010 р.
Ns 548, необхiдно затвердити ставки та пi;rьги iз сплати земельЕого податку на територii
Кегичiвськоi селищноТ ради.

Граничнi розмiри ставок земельЕого податку за земельнi дiлянки, устаrовленi стаТТЯМИ

2'7 4 та 288 Кодексу, не с фiксованими, а коливiIються вiд 0 до 12 вiдсоткiв вiд нормативноi
грошовоТ oui нки земельноi дiл*lки.

Важливiсть проблеми полягас в тому, що прийняггя ставок сприятиме збiльшенню
надходжень до дохiдноi частини бюджету Кегичiвськоi селищноi ради. а також у
необхiдностi викладення рiшення з }рахуванням змiн у законодавсгвi. Вiлсутнiсть

регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.
Надходження земельного податку до бюджету е вагомим джерелом для фiнансового

забезпечення дiяльностi селищноi ради, }T римzlння та розвитку соцiа,чьноii iяфрастрlrtтури
тоцо. Зага,Iьнi надходження вiд земельного податку за 2020 piK скла,rи 3218,3 тис. грн., з них
38 юридrчних осiб сплатили земельного податку в cyMi 553,9 тис. грн.,5102 фiзичнi особи
сплатили - 2664,4 тис. грн. податку. Прогнозованi податковi надходження в перший piK

регулювaння становлять 1,розмiрi З421,3 тис. грн.,
На пiдставi ана.riзу проблему передбача€ться вирiшити шJIяхом державного

регулювання - прийняття рiшення кПро встановленЕя ставок та пiльг зi сплати ЗеМеЛЬНОГО

податку на територii Кегичiвськоi селищноi ради)), Цим проеюом рiшення пропонуеться
всташовитIл на територii Кегичiвськоi селищноi ради стilвки земельного пОдаТКУ З 01.01.2022

року, встtlновити пiльги д;rя фiзичних та юридичних осiб, надаri вiдповiдно до cTaTTi 284

Кодексу.
Причинами виникнення проблеми с вимоги чинного податкового законодавства

украiни та спрямованiсть дiяльностi селищноi ради Еа врtlхування та зба,rансування
iHTepeciB i платникiв податкiв, i громади, соцiа,тьно-екояомiчний розвиток яКОI ЗаЛеЖИТЬ ВiД

рiвня надходження доходiв вiд сплати мiсцеыах податкiв i зборiв.
Важливiсть проблеми при затвердженi ставок лодатку поJIягае в тому, щоб поповнити

бюджет Кегичiвськоi селищяоi ради та спрямувати отриманi кошти вiд сплати податку на

вирiшення соцiальних проблем громади та покрацення iнфраструктури громади.

ПIлтаIrня зацучення в перший piк реryлюван:ня З421,З тис. грн. вiд суб'ектiв
господарювання до бюджету Кегичiвськоi селищноi ради вiд земельного податку
пропонусться вирiшити шJUlхом )хвалення рiшення селицноi ради з }рахуванням вимоl

чинного законодilвства Украiни та в межа,\ повновФкень. делеговitних органа,l\4 мiсцевого
саl\,Iоврядувaшня.

Прогнозний обсяг надходжень плати за землю на 2022 piк, е розрахунковим, вкJIючас

надходжеЕflя вiд ycix власникiв та користувачiв земельних дiltянок, у тому числi тих, якi не е

суб'ектаrrли господарювання, i може змiнюватися вiд чинникiв, на якi неможливо вплинути
(чисельнiсть платникiв, обов'язковiсть сплати ними податку, виникнення податкового
бор.у).

Витратами суб'сктiв господарювання внаслiдок запровадження регуляторного акта с

витрати на сплату податкових платежiв з земельного податку. .щля розрахунку прогнозних
показникiв суми витрат суб'еюiв господарювання враховувмися показники Головного

управлiння .щпс у Харкiвськiй областi щодо розмiру задекларовiших податкових зобов'язань

з ппати за землю на 2021 piK, а також iнформацiя самих суб'сктiв господарювашня (роздiл VI
ана.lliзу регуляторного впливу).
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На територii Кегичiвськоi селищноi ради станом на 01.01.2021 чисельнiсть платникiв
плати за землю ст,шовить 5140, з них фiзичних осiб - 5102, юриличних осiб - 38.

OcHoBHi грути (пiдгрупи), на якi впливае проблема, яку передбачаеться розв'язати
шJIяхом лержавного регулювzlння - }хвiIленням цього проекту регуляторного акта:

Таблипя 1

Групч (пidzрупu) Так Hi
1 ) J

Громадяни Забезпечення умов для покращення

рiвня соцiальноi захишеностi
територiмьноi громади за рах}нок
надання пiльг та здiйснення
прогЕозованих нашоджень до бюджету
КегичiвськоТ селищноТ ради вiд
земе.qьного податку в розмiрi
3421.3 тис. грн.. що булуть спрямованi
на фiнансрання цiльових прогрzt]\{:

сочiальних, економiчних. екологiчних.

у сферi алмiнiстративних посJryг тощо,

фiнансрання бюджетноi сфери в
галузях освiти, охорони здоров'я,
соцiа,rьного захисту, житлово-кому-
нального та дорожнього господарства
тощо

.Щержава.

Органи мiсцевого
сtlмоврядувilння

1. Виконання вимог Кодексу в частинi
встalновлення cTalBoI( плати за землю,

що забезпечить податковi надходження

до бюлжету КегичiвськоТ селиllЕtоТ

рали в розмiрi З421,З тис. грн., що
будlть спрямованi на фiнансування
цiльових програм: соцiмьних.
економiчних, екологiчних, у сферi
адrлiнiстративних послуг тощо,

фiнансування бюджетноi сфери в

галузях освiти, охорони здоров'я,
соцiа.rьного зжисту, житлово-
ком}.наJ.Iьного та дорожнього

господарства тощо.

2. Використання оргilяzlми мiсцевого
самовряд}.вання права встzшовJIювати

ставки плати за землю та пiльги iз

земельного податку, що сппачуеться на
вiдповiднiй територii.

3. Устаrовленяя пiльг iз земельного
податку органам мiсцевого
саI,Iоврядув{lння

Суб'екти
господарювili{ня,

1.Прогнозрання податкового
навzrнтzl)кення з земельного податку дJUI
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у тому числi суб'скти
малого
пiдпри€мництва

суб'сктiв господарювання, яd мають
земельнi дiлянки у власностi. Разом з

тим, суб'скти господарювання як члени
територiальноi громади розрaховують
на використання податкових
надходжень до бюджету Кегичiвськоi
селицноi ради вiд земельного податку в

розмiрi 3421.3 тис. грн. на фiнансування
цi;rьових програм: соцiальних.
економiчних, екологiчних, у сферi
адмiнiстративних послуг тощо,

фiнансування бюджетноi сфери в

галузях освiти, охорони здоров'я,
соцiа,тьного захисту, житлово-
ком).нального та
господарства тощо

дорожнього

2. Установлення ставок плати за землю
д,тя суб'ектiв малого пiдприемництва,
якi користуються земельними
дiлянками та перебувають на загальнiй
системi оподаткування

Суб'еюи малого
пiдприемництва, якi
перебувають на
спрощенlи системi
оподаткуванЕя (единому
податку) та згiдно з

Кодексом звiльняються
вiд плати за землю

Указана проблема справJIяе вплив на 20353 членiв Кегичiвськоi територiа,T ьноi
громадИ (данi з офiцiйНого сайта Головного 1,правлiння статистики у Харкiвськiй областi
ст.шом на 01.01.2020 року), якi розрirховують на виконання цiльових програ]\{, що

фiнансl,rоться з бюлжету Кегичiвсько'ii селишнот ради.

Питання наповнення бюджеry КегичiвськоТ селищноТ ради. у тому числi через

установленнЯ ставок земелЬного податкi, с сферою загаIьних iHTepeciB суб'сктiв
господарюванЕя, оргаэiв мiсцевоi влади й Кегичiвськоi територiальяоi громали.

Ринковi механiзмИ яе можутЬ бути застосованi при адмiнiструваннi податкiв.

Доцiльним € в'IручанЕя держави шляхом делегування органам мiсuевого сzl]\,rоврядування

повноважень з уст,шовлення cTalBoK податку на майно в частинi земельного податку на

територii Кегичiвськоi селищноi ради та яадання обrруtrтованих додаткових пiльг щодо
земельного податку Ilеtsним категорйм землекорисryвачiв, як це визначено Кодексом. Отже.

установлення ставок та пiльг щодо земельного податку п.{ожJlиве лише шJUIхом ухвалення
вiдповiдного рiшення селищноi ради.

KpiM того, чивнi рiшення сiльських, селищних рад про встановлеяЕя cTalBoK плати за

землю та пiльг iз земельного податку обмеженi в часi i можуть застосовуватися лише у 2021

роцi.
Проект рiшення селищноi ради (Про встzIновлення ставок та пiльг зi сплати за

земельного податку на територii КегичiвськоI селищноi ради> розроблено вiдповiдяо до

форми, затвердженоi Постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраrЪи вiд 24 травня 2017 року JФ483

<Про затверлження форм типових рiшень про встановлення cTtlBoK та пiльг iз сплати

a"й"о""оaо податку та полатку на нер}хоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки> (налалi -
Постанова Nэ483). Зокрема передбачено встановлення cTalBoK земельного податку в розрiзi
кодiв за вида,vи цiльового призначення земель, установленими Класифiкацiсю видiв

4
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цiльового призначення земель, затвердженою Наказом Державного KoMiTeTy Украiни iз

земельних pecypciB вiд 23 липня 2010 року Nэ548, зi змiнами.
Вiдповiдно до п}тIктУ 284.1 cTaTTi 284 Коцексу з 2015 року органам мiсцевого

самоВрядУванЕянаданоправоВстаIIоВЛюВатипlлЬГиЩоДозеМельногопоДаткУ'не
встановленi цим Кодексом. Ураховуючи зазначене, пiльги щодо земельного податку

встаt овлюються Кодексом та вказаним рiшенням.
за вiдсутностi регуJlювzIння не буле забезпечено визначення cтzlвok та пrльг lз

земельного податку. У разi невстановленЕя мiсцевих податкiв i зборiв, передбачених

п).нктом 10.2 cTaTTi 10 Кодексу, рiшеннями органiв мiсцевого самовряд}ъzlння. плата за

землю спрitвJIЯеться iЗ застосуванюIМ ставок. якi дiяли до 31 грулня року, цо переду€

бюджетному перiоду, у якому плануеться застосувarння плати за земло. При цьому. пiльги

щодо земельного податку залишаються викJIючно такими, що встмовленi положеннями

Кодексу, Перелiк пiлъг у статтях 281,282 Кодексу с дуже обмеженим i не враховус реа.льнi
потреби землекорисryвачi в громади в п iл ьговому оподаткуван Hi.

Кожен податок с важливою скJIадовою доходiв бюджету, оскiльки забезпечуе внесок у
його наповнення. Згiдно iз законодавством Украiни у сферi бюджетних вiдносин земельний
податок е одним з джерсJr надходжень загального фонду бюджету Кегичiвськоi селищноi

ради, за pilxyнoк якого здiйснюються повновtDкення, покJIаденi дсржавою на органи
мiсцевогО самоврядуванНя в гiцузях освiти, охорони здоров'я, соцiа,T ьного захисту, культури,

фiзи.*rоi культури та спорту. Також за його рах)цок фiналсутоться соцiмьно важливi мiсцевi

цiльовi програми, зокрема:
- Програма розвитку освiти Кегичiвськоi селищноi ралиl
- Програма розвитку фiзичноiiкульryри i спорry Кегичiвськоi селищноi ради;
- Комллексна Програма соцiального захисту населення Кегичiвськоi СеЛИШНОТ РаДИ:
- Програlrла фiнансовоi пiдтримки ком)цirльЕих пiдприемств Кегичiвськоi селищноi

ради
а також iншi програми у сферах житлово-комунального та дорожнього господарства

тощо.
З метою збереження соцiа:tьноi стабiльностi в громадi Еа }тримання бюджетних

установ, що забезпечують надання посл}т населенню в ftrлузях освiти, охорони здоров'я,
соцiа,тьного захисту, культури, фiзичноi культ}?и та спорту, необхiднi додатковi фiнансовi
рес}рси, потреба в яких щороку зроста€.

Стабiльнiсть надходжень, що форЙ}тоть зага,тьний фонд бюджету Кегичiвськоi
селищноi ради, дозволяе забезпечити безперебiйну його життедiяльнiсть у рiзних сфера,х

своечасну виплату заробiтноi плати працiвникам бюджетних устaшов, провести Bci iншi
соцiально .важливi видатки. отримати BciM мешканцям громади суспiльнi посJг}ти в тiй ,ги

iнruiй сферi, якою опiкуються оргiши мiсцевого самоврядувirння.

II. Щiлi державного реryлювання

IIроскт рiшення Кегичiвськоi селищноji ради спрямовalний на розв'язання зirвдalння,

визначеного в попередньому роздiлi аналiзу регуляторного впливу.
IJiлями державного регулюваняя е установлеIlня ставок та пiльг iз земельного

податкУ вiдповiдно до вимог Кодексу, отримtlння до бюджеry Кегичiвськоi селищноi ради в

перший piк регулювання прогнозованих податкових надходжень у розмiрi 3421,3 тис. грн.,

забезпе,rеннЯ виконаннЯ цiльовиХ програI4: соцiа,тьнrтх, економiтших, екологiчних, розвитку
пiдприемництва, у сферi адмiнiстративних послуг тощо, фiнансування бюджетноi сфери в
галузях освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, житлово-комунaцьного та

дорожнього господарства тощо.
вимiрюва.тьними iндикаторами досягнення цiлей регулювaшЕя та зменшення

масштабiв проблеми е:
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- кiлькiсний - надходження земельного податку до доходноI частини бюджету
Кегичiвськоi селищноi ради, за рах}т{ок якого здiйснюеться фiнансування соцiа,,Iьно

вzDкJIивих цiльових програм, бюджетноi сфери в га,T узях освiти. охорони здоров'я,
соцiального захисту, житлово-ком}цilльного та дорожнього господарства, 1ранспорту тощо
(фактичнi н4щодження за 2020 piK - З2|8,З тис. грн., очiкуванi надходження за 2021 piK
3286.2 тис. грн., прогнознi надхолкення вiд запролонованих розмiрiв ставок плати за землЮ

в перший piK регулювання вiд суб'ектiв господарювання - З42|,Зтис. грн). Чисельнiсть
платникiв податку прогнозов.lно gа 2022 piK складатиме 5140 осiб, з них фiзичних осiб -
5102, юриДичних осiб - 38;

- часовий - вiдповiдно до вItмог чинного законодавства Украiни щодо встановлення
ставок податку;

- якiсний - piBeHb поiнформованостi суб'ектiв господарюванЕя та./або фiзи.лrих осiб з

основних положень zжта.

Ухвапення рiшенгtя селищноI ради сприяс пiдвишенню рiвня податковоi дисцигL'Iiни.
коЕтроJIю державноi податковоi служби в частинi забезпечення своечасних та в повному
обсязi податкових надходжень до бюджету, eкoнoмii часу на його запровадження за рахунок
установлення вимог до його прозоростi, доцiльностi, що спричинило формування р(ов д-Iя
ефективного виконання вимог Iмнного законодавства та надходжень до бюдкету.

,Щотримання правових аспектiв буде виконано пшяхом нaшравлення:
- проскту рiшення селишноТ ради разом з анzlлiзом його реryляторного впливу до

,Щержавноi регу;rяторноi служби Украiни дJuI отримання пропозицiй щодо удосконtьIення
вiдповiдно до принципiв держазноii регуляторноi полiтики;

- копii ухва,rеного рiшення селищноi ради (за формою, затвердженою Постановою
Nо483), а також в електронному виглядi iнформацii щодо ставок та податковrх пiльг iз
сплати пdдатку (у порядку та за формою, затвердженими Постановою Ns1330) до
контроJтюючих оргшriв у термiни, визначенi Кодексом.

I [iлями регуляторного акта е:

- установпення ставок та пiьг iз земельного податку за користувalння земельними

дiлянками громади;
- забезпечення соцiа:rьно-економiчного розвитку громади, регулювання земеJIьних

вiдносин;
- створення сприятливих, рiвних JMoB для суб'ектiв господарюваннJI;
- отримання фiнансового ресурсу д,тя вирiшення соцiьтьно-економiчних питань

розвитку громади, пiдвищення соцiа:rьних стандартiв.

IIl. Визначеяня та оцiнка прийпятпх аJIьтернативних способiв досягнення
зазначених цrлеи

Пiд час розробки проекту регуляторЕого
способи досягнення визначених цiлей:

акту було розгJIян}то TaKi альтернативнi

Таблпllя 2

опис a".rb

Альтернатива l
Неприйнятгя
реryляторного акта
(вiдмова вiл регулювання)
або не встановлення
вiдповiдних ставок

Збереження наявного стану, за якого земельний податок вiдповiдно до
пiдпункry 12.3.5 пункry 12.З cTaTTi 12 Податкового кодексу Украiни,
буде справлятися iз застосуванrrям ставок, якi дiяли до 31 грудrrя року,
що переду€ бюджетному перiолу, в яком_ч план}сться застосування
плати, тобто на територiI Кегичiвськоi терrтгорiа,rьноi громади буде

дiяти шiстналцять рiшень, якими встанов.лено рiзний розмiр ставок дrя
платникiв одинаковоi категорii земель. Пiльги зi сплати земельного

| | податлу aа,""-аються викJlючно такями, що встановленi положеннЯМИ



Колексу. Перелiк пiльг у статтях 28l, 282 Колексу с дуже обмеженим i

не враховус peмbHi потреби землекорисryвачiв громали в пiльговому
оподаткуваннi. Таким чином- альтернатива не с прийнятною.

Альтернатива 2
(введення в дiю
запропонованого акта )

Прийняття регуляторного акry створить нормативно-правову базу лля
оподаткування земельним податком на територii КегичiвськоТ
селищноi ради, вiдповiдно до Податкового Кодексу Украiни.
Застосування альтернативи шляхом )хвалення рiшення селишноТ рали
<Про встановленля ставок та пiльг зi сплати земельвого податkry на

територii Кегичiвськоi селищноi ради) с найбiльш прийнятним. З

уведенням у дiю запропонованого регуляторного акта булуть

упорядкованi вiдносини мiж землекористувачами та органами
мiсцевого самоврядування з питань тrлати за користування земельними
дiлянками.
Ухва,rення запропонованого рiшенrrя забезпечить cTалi надходження

до бюджеry в cyMi 342l,З тис. грн. та нестиме бiльш прийнятне
податкове навантtDкення на суб'сttтiв господарювання. Застосування
мьтернативи llulяхом }хвапення рiшення селищноТ рали кПро
вс,tановлення ставок та пiльг зi сгшати зеvельного лолатку на територiТ
Кегичiвськоi селищноi ради) с найбiльш прийнятвим. Ухва,rення
запропонованого рiшення забезпечить сталi надход2кення до бюджеry
громади та нестиме бiльш прийtiятне податкове навант&кення на

суб'ектiв господарювання нiж при застосуваннi збiльшених ставок за
альтернативою З (максима_rrьних ставок).

Альтернатива 3

(встанов,Iення
максиммьноТ ставки)

Згiдно з Кодексом максимальний розмiр земельного подажу скJIадае:

ЗОlо вiд нормативноТ грошовоТ оцiнки землi, д,lя земель загального
корисryвання Й сiльськогосподарських угiдь - 1Оlо, за земельнi дiлянки,
що перебувають у постiйному корисryваннi суб'ектiв господарювання
(KpiM державноТ та KoMyHa,rbHoi форми власностi) 12О%.

Установлення максимальних ставок земельного податку забезпечить

додажовi надходження ло бюлкеry КегичiвськоI селицноТ ради.

упорядку€ вiдносини мiж землекористувачами та органами влади й

мiсцевого самоврядування з питань плати за корисryвання земельними

дiлянками. але. pzrзoм з тиv- призведе до напруги у вiлносинах мiж
ними.
Очiкуванi податковi надходження з земельного податку вiд суб'ектiв
господарювання великого й середнього пiлприсмницгва скJIадають

205,7 тис. грн.

щя а,тьтернатива не е прийнятною, оскiльки встановлення ставок
земельного податку на piBHi максимальних граничних ставок,

установлених Кодексом, у розмiрi ЗО/о та 12Yо вiд нормативноi
грошовоТ оцiнки земельних дiлянок в умовах нестабiльноi економiчноТ

сиryацiт в державi призведе до збiльшення податкового навантахення
на суб'ектiв господарюваншl, За таких умов порушуються ocHoBHi

принципи податкового законодавств4 установленi статгею 4 Кодексу,
а саме: соцiа,rьноТ справедливостi - установленrя податкiв та зборiв
вiдповiдно до платоспрможностi п,rатникiв податкiв, фiска.rьноi
достатностi - установлення податкiв i зборiв з урахуванням
необхiдностi досягнення збалансованостi витрат бюджету з його
надходженнями, piBHocTi ycix платникiв перед законом - забезпечення
однакового пiдходу до Bcix платникiв податкiв незалежно вiд

соцiальноi, расовоТ, нацiональноi', релiгiйноi приналежностi, форми
власностi юридичноi особи, громадянства фiзичноТ особи, мiсця
походження капiтапу.
Негативний вплив буде завдано територiальнiй громадi селища,

оскiльки значне збiльшення податкового навантшкення на власникiв i



корисryвачI8 земельних д]лянок зумовлюе соцlальну напруry та
ставить пiд загрозу забезпечення стабiльних надходжень до бюджеry
кегичiвськоi селищноi

Оцiнка вибраних а,,Iьтернативних способiв досягнення цrлей:

Оцiнка впливч на сферу iHTepeci в органiв Mic евого самоврядування
Таблиця 3

Вид дльтернативи Вигоди Витрати
Альт ернатива 1 Вiдсутнi, оскiльки ставки

земельного податку дJIя
однiсi категорii земель на
територii громади
заJ,Iишають рiзними

Втрати бюджету громади на
виконанtiя програNr: соцiальних,
економiчних, екологiчних,
розвитку пiдприемниlдтва,
електронного врядування, у
сферi адмiIriстративних послуг
тошо. фiнансування бюджетноТ
сфери в гапузях освiти, охорони
здоров'я, соцiа,тьного захисту,
житлово-ком)лaLrIьного та

дорожнього господарства,
транспорту тощо.

Альтернатива 2 Податковi на.цходження з

плати за землю на
прогнозованому piBHi
3421,з тис. грн.
Удоскона;rення системи
мiсцевого оподаткувдlня,
пiдвищення рiвня
використання економiчних
pecypciB громади;
забезпечення надходжень
до бюджету Кегичiвськоi
селищноi ради вiд
земельного податку, що
можуть буги спрямованi на
виконання
програм:

цiльових
соцrальних,

економlчних, екологlчних,
у сферi адмiнiстративних
посл}т тощо, фiнансування
бюджетноii сфери в гапузях
освiти, охорони здоров'я,
соцlмьного захисту,
житлово-комунЕtльного та
дорожнього господарства
тощо

Забезпечення досягнення цiлей

Альтерtrатлва З l.максимапьнi
надходження до бюджету
Кегичiвськоi селищноi
ради.
2.Спрямування цадлишкiв

Витрати часу, матерiа,rьних
pecypciB для фiскальних органiв
на адмiнiструвitння плати за
землю, розмiр яких залиша€ться
на piBHi попереднiх poKiB.
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на соцiально - економiчний

розвиток громади
Значне збiльшення податкового
навантаження на суб'сктiв
господарювання з\мовить
соцiа,тьну напругу в громадi та
поставить пiд загрозу
забезпечення стабiльних
надходжень до бюджету
кегичiвськот селицtноi

OuiHKa впливу на сферу iHTepeciB громадян
Таблиця 4

Вид альтеряативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Можливiсть використання

надходжень земельного
податку на виконання
цiльових програм:
соцiальних, економiчних,
екологi.*rих тощо,

фiнансрання бюджетноi
сфери в га,тузях освiти,
охорони здоров'я,
соцiального зzжисту,
житлово-ком).нального та
дорожнього господарства,
тощо

Прямi витрати вiдсутнi.

Альтернатива 2 Забезпечуе досягненЕя
цiлей державЕого
регулювання. Враховуе
пропозицii фiзи.*rих та
юриди!ших осiб, якi
прийвяли 'у{асть в
обговореннi
рiшення.

проекту
Збiльшуе

привабливiсть та ефективне
використанЕя земель, яке
знаходиться у 9ласностi та
користраннi платникiв
податку. Щозволяе
наповнювати бюджет
власними надходженнями.
Розвиток iнфраструктlри,
збiльшення
робо.тих

кiлькостi
мiсць;

спрямування фiнансового
ресурсу за рахунок
забезпечення стабiльних
податкових над(оджень
земельItого податку на
вирiшення соцlirльних
проблем населення

На piBHi iсн}точих

]
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Надмiрне податкове
навантФкення на громадян по
сплатi земельного податку, що
призведе до нарахування пен i

та штрафних санкцiй за ]х

Переваги вiдсутнiАльтернатива 3

Оцiнка впливу на сферу iнTepeciB суб'сктiв господарюв€шЕя
Таблиця 5

Показник Великi Середнi Малi MiKpo Разом
Кiлькiсть суб'ектiв
господарювilння що
пiдпадають гliд дiю
реryлювання, одиниць

0 4 з4 8 46

Питома вага групи у
зага-ltьнiй кiлькостi, 7о

0 8.7 71 q 17,4 100

Оскiльки вiдповiдно до податкового законодавства податок на зеvельнОf ДiЛЯНКИ.

сплачусться до Tolo мiсцевого бюлжету- на територii якого вони розташованi. до кiльКОСТi

суб'ектiв господарюваннJI, на яких поlпирюсться дiя регуляторного акту, вкJIючено також
суб'ектiв господарювzlн ня. шо заресстрованi за межruvtи КегичiвськоТ селищноi
територiа,тьноТ громади, alле мають у власностi або користуваннi земельнi дiлянки на ii'
територii.

Таблиrи 6

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Сплата податкiв i зборiв за

iснуючими розмiрами

Вiдсlтнiсть пiльги зi сплати
земельного податку
спричинить витрати на
сплату земельЕого податку.

Альтернатива 2 Сплата податкiв i зборiв за
обrрунтованими ставкаNrи,
Вiдкритiсть процедури, прозорiсть
дiй мiсцевого сalмоврядування.
ВдосконаIить вiдносини мiж
селищною радою, органом
фiскмьноi служби та суб'ектами
господарювtlння пов язаних зi
справлянням податкiв та зборiв
Справляння податку вiдповiдно до
вимог Податкового та Бюджетного
кодексiв Укршни.
Надання пiльг зi сплати земельного
податку.

Суб'екти господарювання
булlть сплачувати
обов'язковий податковий
платiж за единими на всiй
територii громади ставками
згiдно рiшення селищноi
ради. Витрати суб'ектiв
господарювalння на
прогнозованому piBH i

694,5тис. грн.

Альтернатива 3 Вiдслтнi Вiдс)тнi
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Оцiнка сумарних витрат за альтернативzlми
Витрати, якi булlть виникати внаслiдок дii реryJIяторного акта (згiдriо з додатком 2

до Методики проведення ана,тiзу впливу регу,тяторяого акта)
Таблиця 7

IY. Впбiр пайбiльш оптимальяого альтернативного способу досягнення цiлей

BapTicTb ба,riв визначасться за чотирибаJIьЕою системою оцiнки ступеня досяпlення
визначених цiлей, де:

4 - цi-ri прийняття регуляторного акту. якi можуть бути аосягнутi повною мiрою
(проблема бiльше iснувати не буде);

3 - цiлi прийняття реryляторного акту, якi можуть бути досягнутi майже повною
мiрою (yci важливi аспекти проблеми iснувати не будlть);

2 - цiлi прийняmя регуляторного акту, якi мож}ть бути досягнутi частково (проблема
значно зменшиться, деякi важливi та критичвi аспекти проблеми залишаться невирiшеними);

1 - цiлi прийняття регуляторного акту. якi не можуть бути досягнlтi (проблема
ПроДовжУе iснУвати)' 

таблиця 8

CyMapHi витрати за аJIьтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1

CplapHi витрати для суб'ектiв
господарювztння великого i середнього
пiдприемництва згйно з додатком 1 до
Методики проведення ана-riзу впливу

регуляторного акту.
Альтернатива 2

ClMapHi витрати для суб'ектiв
господарювання великого i середнього
пiдприемництва згiдно з додатком l до
Методики проведеная ана.тiзу впливу

регуJlяторного акту

205885,56

Альтернатива 3 CyMapHi витрати д'rя
суб'сктiв господарювання великого i

середнього пiдприсмництва згiдно з

додатко]ч, l до Методики провелення ана,riзу
впJIиву регуляторного акт_ч

Рейтипг
результативностi
(досягнення цiлей
пiд час вирiшення

проблем)

Бал
резу.rrьтативностi (за

чотприбальною
системою оцiнки)

KoMeHTapi щодо присвосння
вiдповiдного балу

Альтернатива 1 1 Сулеречить вимогzi}4 абзацу другого
пlикту 284.1 статгi 284 Податкового
кодексу Украiни (для одного виду
цiльового призначення земель лiють рiзнi
ставки)

Альтернатива 2
4

Iliлi прийнrггя регуJulторного акта будlть
досягнугi повною мiрою при
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зба,'rансуваннi витрат суб' ектlв
господарюв.}ння, громадян i органу
мiсцевого самоврядуваItня. Забезпечусться
можливiсть сплачувати lемельний податок
за обrрlнтованими ставкilми з

урахувilнням диференцiацii за видалли

цiльового використанЕя земель.,Що
бюджеry територiа.тьноi громади надiйде
З421,Зтис. грн., що дозволить
профiнансувати виконання програNr:

соцiмьних, економiчних. екологiчяих
тощо, фiнансрання бюджетноi сфери в
галузях освiти, охорони здоров'я,
соцiального захисry, житJIово-
комунЕtльного та дорожнього господарства
тощо.

Альтернатива 3 У результатi значного збiльшення ставок
плати за землi промисловостi. транспорту i

зв'язку витрати суб'ектiв господарювzrння,
що здiйснюють дiяльнiсть на цих землях
831,4 тис. грн. Збiльшення витрат суб'сктiв
господарюванЕя порiвняно з

альтернативою 2 яа22'/,| тис. грн.
(83 i,4тис.грн. - 554,3 тпс, грн.) може
призвести до значного пiдвищення
споживчих цiн вищеза]наченими
категорiями суб'ектiв господарювання на
товари та послуги. i. як наслiдок.
пiдвищення рiвня iнфляцiI та виникнення
соцiа,,rьноi напруги

Таблиця 9

Рейтинг
результативностi

Впгоди
(пiдсумок)

Витрати
(пiдсумок)

Обrрукryвання
вiдповiдного мiсця

альтернативи у
рейтингy

Альтернатива l OpzaHu лчliсцевоzо
самовряdування,.
Вiдс}тнi
Гролlаdянч,. Сллата
за ставками, що
дiя,ци до 31 грулня
року, що передус
бюджетному
перiоду, в якому
IIлануеться
застосування
сплати податку
Суб'екпu
zоспоdарювання,.
Сплата за ставками,

OpzaHu ittiсцевоzо
самовряdування:
Вiдсутнi
ГромаOянu:
Вiдс}тнi
Суб'екmu
zоспоdарювання:
BИclTHi

Альтернатива е

неприйнятною,
наса,мперед через
вiдсутнiсть додаткових
надходжень до
бюджеry, що вплине на

фiнансуваяня видаткiв
бюджетноi сфери та на
виконаняя програм
територiа.,rьноi громади.
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що дiяли до З 1

грудня року,
щопередуе
бюджетному
перiоду, в якому
плану€ться
застосування
сплати податкy

Альтернатива 2 OpzaHu мiсцевоzо
самовряdування:
надходження
додаткових коштiв
до бюджету;
спрямувalння
додаткового
фiнансового
ресурсу на
соцiально -
економi.rний

розвиток громади.
Громаdянu:
встановлення пiльг
по сплатi податкiв
дJIя окремих
категорiй громадян
Суб'екmu
zоспоdарювання,.
Сплата податку за
зitлропонованими
ставкаI,{и.

OpzaHu s,tiсцевоzо
саvовряdування:
Витрати, пов'язанi з
пiдготовкою
регуляторного акта
та його офiцiйним
опублiкуванням.
ГромаDянu: Сплата
податкiв за
встановленими
ставками
Суб'скmu
zоспоdарювання.,
Сплата податкiв за
зalпропонованими
ставкal}.lи.

забезпечить виконання
вимог Податкового
кодексу Украiни з

внесеними до нього
змiналли, та досягнення
постalвлених цi,тей, а
саме: забезпечить piBHe

д:rя Bcix плапrикiв
податку конкурентне
середовище.

А:ьтернатива 3 OpzaHu мiсцевоzо
саuовряdування:
максима,чьнi
надходження
коштiв до бюджету.
Спрямування
надтишкiв на
соцiа,rьно-
економiчний
рсзвиток громади.
Громаdянu:
Вирiшення бiльшоi
KilrbKocTi
соцiальних проблем

ради за p,L\yHoK
значного зростанЕя
дохiдноi частини
бюджету
Суб'екmu

zоспоdарювання:
Вiдсrтнi

OpzaHu лl,tiсцевоzо

самовряdування:
Витрати, пов'язаяi з
пiдготовкою
регуляторного акта
та його офiцiйним
опублiкуванням.
ГромаОянu,.
Надмiрне податкове
Еавzштфкення.
Суб'скmu
zоспоdарювання:
Надмiрне податкове
навантzDкення, яке
може спричинити
занепад
мiкробiзнесу, який
провадить
дйльнiсть на
територii ради.

Надмiрне навантаження
на суб'екти
господарювання



Рейтинг

Аргумент щодо переваги
обраноi

альтернативи/причини
вiдмови вiд альтернативи

Оцiнка ризпку зовнiшнiх
чинникiв на дiю

запропоновдного реryляторного
акта

А;ьтерьатива 1 Переваги вiдсутнi Ризики вiдсутнi

Альтернатива 2, .Щля досягнення встановлених
цiлей перевага була надана цiй
альтернативi, що надасть
можливiсть:
- зменшити податкове
r{авантаження на платникiв.
Кошти можуть бути
використанi суб'ектами
господарювання для розвитку
бiзнесу, пlдвищення
матерiа,rьно-технiчноi бази,
виплати заробiтноi плати,
створення нових робочих мiсць;
- сплачувати плату за землю за
обrрунтованими ставкiш{и з

}рахуванням диференцiацii за
видами цiльового використання
земель,
- отримати зап_ланованi
податковi надходженнJI до
бюджету громади;
- сприяти удосконаленню
процедури адмiнiстрування
плати за землю та попередити
виникнеЕня конфлiктних
ситуачiй мiж органаrr,rи

державноi фiскальноi служби й
платниками податку.

Вплив зовнiптнiх факторiв на дiю
регуляторного iжту.
На дiю цього регуJIяторного ilкTy
можуть вплинути:
- змiни в чинному законодавствi:
- збiльшення суб'ектiв
господарювання, якi е платниками
земельного Ilодатку. Збiльшення
платникiв земельного податку,
збiльшить надолжен Ftя коштiв до
бюджеry громади для
забезпечення фiнансування
повновiDкень органiв мiсцевого
сaмоврядуваIrня;
- змiна бази оподаткування (площi
земельноi дi,:rянки);
- рiчний коефiцiент iндексацii
нормативноi грошовоi оцiнки
землi на 2021 piK (на сьоголнiшнiй
день до ПКУ BHeceHi змiни. якi
встановлюють такий коефiчiснт на
piBHi 1,00 ло 2023 року).

А,rътернатива З Ifiлi регулювання можуть бlти
досягнутi частково

Зменшення кiлькостi суб'ектiв
господарювання

t4

Таблиця 10

Таким чином, для реа.тiзацii обрано Альтерн ативу 2 - встановленIlя ставок та пiльг iз
сплати земельного податку, вiдповiдно до вимог Податкового кодексу УкраiЪи, що е

посильIlим д,'rя платникiв податкiв та забезпе.дrть фiнансову основу самостiйностi органу
мiсцевого самоврядування.

.Додаткового фiнансування. введення в лiю запропоноваlного реryлЯторного tlKTy не

потребус з бюлжету. оскiльки здiйснюватиметься в межах повновrDкень вiдповiдних органiв-
але потребус часових витрат суб'ектiв господарювання, якi пiдлягатиму,гь оподаткуванню на
ведення облiку та надання податковоi звiтностi.

У результатi досягнення визяачених цiлей буде отримttно зага{ьний позитивний ефект
вiд запровадження дarного регуJuIторного акту.
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На даний час немае об'ективних обставин, якi б перешкоджzlти впровадженню та
виконанню вимог цього регуляторного акту органами влади, фiзичними i юридичними
особами. Запровадження регуJlяторного акry не передбачае заподiяння шкоди у наслiдку
його дiТ.

V. Механiзми та заходи, якi забезпечать розв'язання впзначеноi проблемп

Механiзм ;tiТ заLпропонованого реryляторного акту спряп,rований на врегулювання
питання по сплатi земельного податку на територii Кегичiвськоi територiальноi громади
вiдповiдrо до ,осЕовних положень Податкового Кодексу та змiцнення рес}?сЕоi бази
бюлжету Кеги ч iBcbKoi селишноi ра,ди.

Згiдно Податкового кодексу Укра'iни до повновФкень селищноi ради належить
прийняття рiшення про встанов]IеЕвя ставок та пiльг зi сплати земельного податку.

Вирiшити питання встановлення розмiру ставок земельного податку та пiльг зi сплати
за землю у громмi пропонусться шляхом ухвалення запропонованоr,о рiшення селищнот

ради.
Залропонований нормативно-правовий акт вiдловiдас приIIципztм лержавноii

регуляторноТ полiтики, а са.пае:

- доцiльностi - використання наданих державою повновaDкень органу мiсцевого
с:l]\4оврядування щоло запровадження земельного податку. та нарощування доходноi частини
бюлжету Кеги чiвськоТ селишноI ради:

- ефективностi - запровадженнJI даного регуляторного акту дасть змоry шорiчно
отрим}вати до.]атковi наllходження вiд земельного податку. особливо за земельнi дi,,tянки-
якi перебувають у постiйному користуваннi суб'ектiв господарювarнЕя;

- збfurансованостi - для суб'ектiв господарювilншl, яких стосуватиметься даний
регуляторний акт - чiтке визначення р(ов сплати земельного податку, для бюджету
Кегичiвськоi селищноi ради - стабiльне оц)имalнЕя надходжень дaшого податку;

- передбачуваностi - прийняття давого реryляторного акту дозволить суб'ектам
господарювання, якi с платникаIdи земельного податку, створювати довгостроковi плани
дiя,rьностi, а оргilну мiсцевого сzlмоврядування - отримати перспективу розвитку на
пода,rьшi роки;

принципу прозоростi - далий проект рiшенrrя пiдлягае оприJIюдненню на офiцiйвому
сайтi Кегичiвськоi селищноi ради у роздiлi <Регуляторна дiяльнiстьл пiдроздiл <Проекти

регуляторних aKTiB>;

- врахування громадськоi дlмки протягом мiсяця з дня опублiкування можна
напрilвJulти своТ пропозицii та зауваження. При здiйсненнi реry:rяторноi дiяльностi
розглядzlються обцрунтованi пропозицii та зауваження до про€кту рiшення, наданi суб'ектами
господарювання, представникаI\4и територiа_,rьАоi громади в установленому законом порядку.

Таким чином, упровадження регуляторного акту забезпечить дотримzlння Еорм чинного
податкового Jаконодавства як органами державноi податковоi служби. органatми мiсцевого
сil {оврядування, так i платникztми земельного податку.

YI. Оцiнка виконання вимог реryляторного акry заJIежно вiд pecypciв, якими
розпоряджаються органи викопавчоi влади чи органи мiсцевого самоврядування,
фiзичнi та юридичнi особи, якi повиннi провадrкувати або виконувати цi вимоги

Бюджетн i витра1 и на MMiHicTpyBaH ня регул юван ня суб' cKTi в господарськоТ дiял bHocTi

не. пiдлягfrоть розрахунку, оскiльк1,1 встановленi нормчtми Податкового кодексу Украiни.
Органи мiсцевого самоврядування надiленi повновiDкенIшми лише встановлювати ставКи
мiсцевих подагкiв i зборiв. не змiнюючи порядок iT об,п-rслення- сплати та iншi
адмiнiстративнi процедури.
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Зазначене регулювання стосуеться ycix суб'ектiв господарювання, що зареестрованi
на територiI Кегичiвськоi селищноi ради, у тому числi суб'ектiв малого пiдприемництва, тому
проведено розрахунок витрат на запровадження державного регуJIювання дця суб'ектiв
матого пiдприсмництва - Тест малого пiдприемництва (лолаток 2 ло АРВ).

VII. Обrрунryвання запропояованого строку лii реryляторного акта

,Щанний проект нормативно-правового акту е обов'язковим до застосування на
територii Кегичiвськоi селищноi ради та вiдповiдно до вимог Податкового кодексу
Украiни.

Рiшення набирас чинностi з 01.01.2022 року на необмежений TepMiH iз можливiстю
внесеЕня змiн до нього та його вiдtлiни у разi змiни чинного зzIкоЕодавства чи в iнших
веобхiдних випадка-\.

Передбачаеться, що платники зgмельного податку фiзичнi i юридичнi особи будуть
Ее}хильно виконувати вимоги запропонованого проекгу рiшення, тобто в повному обсязi та
свосчасно. Позитивно на дiю цього регуляторного акта може вплин}ти економiчна
стабiльнiсть в KpaiHi та пiдвищення темпiв росту ВВП. Вихiд з <TiHi> бiзнесу сприятиме
збйьшевню надходжень до бюджетiв ycix piBHiB.

На дiю цього регуляторного акта негативно мож).ть вплинуги економiчна криза та
значнi темпи iнф,,rячii. Збiльшення тарифiв на енергоносii та продукти харч}ъапня при
незмiнном1 розмiрi мiнivа-льноI заробiтноil плати можуть вплин)ли на платоспроможн icTb
населеЕня та знизити piBeHb надходженЕя податку. Значнi темпи призводять до зниження
попиту на користування зеvельними дi,,rянками та призводять до вiдмови вiд корисryвання
землею. I]i фактори можуть значно знизити привабливiсть використання земель для
суб'ектiв господарювання.

VIII. Визначення rrоказпикiв результатпвностi дii регуляторЕого акта

.Щосягнення визЕачених цiлей шляхом виконанЕя вимог нового реryляторного акту
принесе вигоди без необхiдностi за_пучен ня додаткових ви,грат органiв мiсцевого
сaмоврядування.

У разi запровалження залропонованою проскту рiшення селицноi ради очiкусться
наступний результат:

- вiдповiднiсть розмiрiв ставок земельного податку дiючому зzжонодавству, зокрема
Податкового кодексу УкраiЪи зi змiнами та доповненнями;

- заб.езпечення вiдповiдних надходжень до бюджету Кегичiвськоi селищноi ради вiд
сплати земельного податку.

_ створеЕня фiнансових моr*сrивостей сdлищноi влади дi,Iя задоволення соцiа,тьних та
iнших потреб територiмьноI громади (Уо перевиконання планових показникiв доходiв
бюджету);

- кiлькiсть суб'ектiв господарювчшня таJабо фiзичних осiб, на яких поширюватиметься
дiя акта;

- piBeHb лоiнформованостi суб'€ктiв господарювzlння таJабо фiзичних осiб з основних
положень акта (оприлюднення рiшення про встановлення земельного податку на офiцiйному
сайтi Кегичiвськоi селищноТ ради).

.Щля вiдстеження результативностi дiТ реryляторного акту визначено TaKi показники:



Показники ефективностi регуляторного
акта

Перший piK регулювання За п'ять poKiB

С}таа надходжень земельЕого податку до
бюджету, всього грн.

34213 00 17106500

в тому числi надходження земеJIьного
податку:

вiд юридичних осiб, грн. 6]2100 зз60500

кiлькiсть платцикiв земельного податку-
юридичних осiб, (одиниць)

з8 38

вiд фiзичних осiб, грн. 2149200 l з746000

кiлькiсть платrrикiв земельного податку-
фiзи.ших осiб, (одиниць)

5102 5l02

Розмiр коштiв i час, що витрачатим)пься
суб'ектами господарюванЕя у зв'язку з

виконaшЕям вимог акта, (гол. / грн):
- на отримання первинноi iнформачii про
вимоги регулювання;
- на подання лекларапii зi сплати податку
кон,гроJIюючому органу

4,79/о,1,,

8,з8/о,2

4,19|o,t,

8,з8/о,2

PiBeHb проiнформованостi суб'ектiв
господарювання та фiзичних осiб з

основними положеннями акта

Високий

t7

Таблиця 1 1

IX. Визначення заходiв, за допомогою яких здiйснюватиметься
вiдстеження результативпостi дii реryляторного акта.

Вiдстеження резу]Iьтативностi регул-iторного акта буде проведено розробником
регуляторного акта у строки, визначенi Законом УкраiЪи кПро засади державноi
реryляторноi полiтики у сферi господарськоi дiяльностiя та вiдповiдно до методики
вiдстеження резул ьтати BHocr i регуляторного акта. затверлженоi постzшовою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2004 Nч308 <Про затвердження методик проведення аналiзу
впливу та вiдстеження результативностi регултторного акто (зi змiнаrrли та доповненнями):

- базове вiдстеження буде проводитися до дня пабугтя чинностi реryляторним актом, з

метою оцiнки стану суспiльних вiдносин- на врегулювання яклх спрямована дiя акта;

- повторне вiдстеження буде проводитися через piK пiсля набуття чинностi

регу,тJIторним актом з метою оцiнки ступеня досягнення визначених ним цiлей;
- перiоличнi вiдстеження булрь проволитися раз на три роки з дкя виконrlння заходiв

з повторного вiдстеження э метою визначення ступеня досягвення визначених цим актом

цiлей.
Вiдстеження результативностi даного рiшення буде злiйснюватися фiнансовим вiддiлом

Кегичiвськоi селищноi ради статистичним методом.

. У разi виявлення проблемних питztнь, вони булуть урегульованi шляхом },несенЕя
вiдповiдних змiн до регуляторного акта.

Нача.пьтмк фiнансового вiддiлу
КегичiвськоТ селищноi ради олена ТАРАСоВАе4
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Додаток 1

до методики проведення аналiзу
впливу регуJIяторного акту

витрАти
на одного суб'скта господдрювднпя великого i середнього пiдприемництва, якi

виIlикають вндслйок дii реryляторного акту

Примiтка. фrя розрахунку витрат використовуеться розмiр мiнiмальноi заробiтноТ плати згiдно
Закону УкраТни <Про.Щержавний бюлжет УкраiЪи на 202l pio (мiнiмальна заробiтна плата станом на

01.01,202I в cyMi 6000 грн.). Постанова Кабiнету, MiHicTpiB Укра'rЪи вiд 29.0'7.2020 р, Nэ 67l <Про

схвалення Прогнозу економiчного та соцiа.льного розвитку Украiни на Z021-ZO2З роки> (opicHToBaHa

мiнiма.rьна'заробiтна rшата станом на 0\.0|.2022 - 6700 грн.. а у погодинвому розмiрi 40,14 грн
(6700* i2Mici2003 (норма робочого часу у 2022р)), на 2023 piK opieHToBaHa мiнiма.пьна заробiтна плата

717,6 rрн,, а у погодинному розлliрi 43,Зб rрн (7 |7 6* |ZMicll986 (норма робочого часу у 2024-2025 р)).

пl
Jф

Витрати За перший
piK

За п'ять
poKiB

1

Витрати на придбання основних фондiв, обладцau{ня та приладiв,

cepBicHe обслуговування, навчаrrня/пiдвищення квалiфiкацii
персонal,lу тощо, гривень

0 0

2
Податки та збори (змiна розмiру податкiв/зборiв, виникнення
пеобхiдностi у сплатi податкiв/зборiв), гривень

5l4з 1,25 257156,25

3
Витрати, пов'язанi iз веденням облiку, пiдготовкою та поданням

звiтностi державним органам, гривень
0 0

4

Витрати, пов'язанi з адмiнiструванням заходiв державного
trагляду (контропю) (перевiрок, штрафних санкцiй, виконання

рiшень/ приписiв тощо), гривень

0 0

5

Витрати на отримання адмiнiстративних посJг}т (дозволiв,

пiцензiй, сертифiкатiв, aTecTaTiB, погоджень, висновкiв,
проtsеденЕя незалежних,/обов'язкових експертиз, сертифiкацii,
aTecTaltii тощо) та iнших послуг (проведення наlтtових, iнших
експертиз, страхування тощо), гривень

0 0

6
Витрати на оборотнi аюиви (матерiа,,rи, канцелярськi товари

гощо), гривень
0 0

7 Витрати, пов'язанi iз наймом додаткового персоналу, гривень 0 0

8 [нше (1точнити), гривень 40,14 2lз,58

9 РАЗОМ (сума рядкiв: 1 + 2 + З +4+5+6+7+8),гривень 5|4,71,з9 257з69.8з

10
Кiлькiсть суб'ектiв господарювання великого та середнього

пiдприсмництва, на яких буде поширецо регулювання, одиниць
4 4

1l
ClTlapHi витати суб'ектiв господарювання великого та

]ереднього пiдприемництва, на виконання регуJIювarння (BapTicTb

реryлювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

205 885,56 l029419,зz



Вид витрат 2022 piK
Витрати на придбання основних фондiв,

обладнання та приладiв, cepBicHe обслуговування,
навчання/пiдвищення ква;Iiфiкацii персона.,rу тощо

Податок не е новим, додаткових витрат
не передбачено

Вид витрат 2022 piK
Податки та збори (змiна розмiру податкiв/зборiв,

виникнення необхiдностi у сплатi податкiв/зборiв)
5|4з1,25

Вид витрат 2022 рiк
Витрати, пов'язанi iз веденням облiку, пiдготовкою
та поданням звiтностi державним органам (витрати
часу персоналу)

.Щодаткових витрат не передбачено

Вид витрат
2022 piK

Витрати, пов'язанi з адмiнiструванням заходiв
держzrвного Hal .1яд) ( контро.lю) ( перевi рок.
штрафних слrкцiй, виконання рiшень/ приписiв
тощо)

,Щодаткових витрат не передбачено

Вид витрат 2022 piK
Витрати на отримаЕня адмiнiстративних послуг
(лозволiв. лiцензiй. cepr ифiкатiв. aTecTaTiB.
погоджень, висновкiв, проведення неза,чежних /

обов'язкових експертиз, сертифiкацii, атестацii
тощо) та iнших послуг (проведення наукових,
iнших експертиз, страхування тощо)

,Щодаткових витрат не передбачено

Вид витрат 2022 рiк
Витрати на оборотнi активи (матерiа,чи,
канцепярськi товари тощо)

,Щодаткових витрат не передбачено

Вид ви,грат 2022 piK
Витрати, пов'язанi iз найплом додаткового
персонfu,Iу

!одаткових витрат не передбачено

Вид витрат 2022 р|к
Витрати, пов'язанi з ознайомленням з державним
регулюванням

40,14

],9

Розрахунок вйповiднпх витрат на одного суб'екта господарювання

Примiтка. .Щля розрахунку витрат використовуеться розмiр мigiмшьноi заробiтноТ
плати згiдно Закону УкраiЪи <Про ,Щержавний бюджет YKpai'rlи на 2021 piK> - MiHiMa"TbHa

заробiтна плата 6000 грн., Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29.0'7 .2020 р. JФ 671

<Про схва,rення Прогнозу економiчного та соцiа.тьного розвитку Украihи на 2021-2023 роки>,
opieHToBaHa MiHiMa.llbHa заробiтна п.цата станом на 01.01.2022 - 6700 грн., а у погодинному

розмiрi 40,14 грн (6700* 12Mic/2003 (норма робочого часу у 2022р)), на 01.01.2023 piK
opicHToBaHa мiнiмальна заробiтна ллата 71'16 грЕ., а у погодинIIому розмiрi 43,36 грн
(717 6* 12Micl1986 (норма робочого часу у 202 4-2025 р)).

Наrальник фiнztнсового вiддiлу
Кегичiвськоi селищноi ради е.4 олена ТАРАСоВА



flодаток 2

до Меюдики лровелення аналiзу
вIlливу реryляторного акry

тЕст
малого пИпри€мництва (М-Тест)

l. Консультацii з IIредставниками MiKpo- та малого пiдприсмництва щодо оцiнкц
впливу регулювання

Консультацii щодо визначення впливу запропонованого регуJIювання на суб'ектiв
мzl,tого пiдпри9мництва та визначення детального перелiку процедур. виконанIlя яких
необхiдно для здiйснення реryJlюван}rя, лроведено розробняком у перiол з березня 2021 р. ло
KBiTeHb 2021 р.

2. Вимiрювання впливу регулювапня па суб'ектiв малого пiдпрп€мництва
(MiKpo- та малi):

2.1 Кiлькiсть суб'сктiв vалого пiдприемництва. на яких поцrирюсться регулювrtння: кiлькiсть
суб'ектiв малого tтiдприемництва, на яких поширюеться регулювaшня: 42, у тому числi
юридичнi особи - З4 та фiзичнi особи пiдприемцi - 8;

2.2 Питома вага суб'ектiв малого пiдпри€мництва у загальнiй KirbKocTi сф'ектiв
господарюваЕня, на яких проблема справляе вплив 91,3 О%.

3. Розрахупок витрат суб'сrсriв малого пiдприсмництва нд викондння вимог
реryлювання

J\Ъ Впд консу.llьтацii (публiчнi
п/п консультацii прямi (круглi

столи, наради, робочi зустрiчi
тощо), iнтернет-консультацii

прямi (iнтернет-форуми,
соцiа;tьнi мережi тощо), запити

(ло пiлприсмчiв, експертiв.
науковцiв тощо)

1. Робоча нарада по обговоренню
стратегiчного плану громади

кiлькiсгь
учасникiв

консультацiй,
осiб

4

OcHoBHi результати
консультацiй (опис)

Доведено до вiдома меry та
причину прийняття
регуJIяторною акгу

2. Телефоннi загlити, особистi
зустрiчi

11 Отримано iнформацiю вiд
представникiв ма,,rого

пiдприемництва

ЛЪ Найменування очiнки

Оцiнка "прямих" витрат суб'сrсг

У перший piK Перiодичнi (за Витрати за
(стартовий piK наступний piK) п'ять poKiB
впровадження
реry.rюван ня )

iB малого пiдприсмництва на виконання реryлювання

1 Придбаяня необхiдного
обJIаднання (пристроiв, 0
машин, механiзмiв)

0 0

2 Прочедlри повiрки таlабо
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постановки на вlдповlднии
облiк у визначеному органi
державЕоi влади чи
мiсцевого самоврядуванш{

0 0 0

J Процедlри експ;]уатацii
обладнання (експлуатацiйнi
ви]рати - витратнi
матерiали)

0 0 0

4 Процещрц обслуговування
обладнання (технiчне
обслуговування)

0 0 0

) Iншi процедури (сплата
податку в середньому на 1

об'ект)

l1636,33 11636,зз 58181,65

6 Разом, гривень 1 1636,33 116з6,3з 581 81 ,65

7 Кiлькiсть суб'ектiв
господарювання, що повиннi
виконати вимоги
регулюtsання, одиниць 42

8 Сумарно, fривень 488725,86 488725,86 244з629.з0

Оцiнкд liapTocTi адмiнiстративних процедур суб'сrсгiв малого пiдприсмництва щодо
виконання реryлювання та звiryвання

Примiтка. {ля розрахунку витрат використову€ться розмiр MiHiMa,rbHoi заробiтноI
плати згiдно Закону Украiни <Про ,Щержавний бюджет Украr:яи на 202l' piK> - мiнiмальна
заробiтна п"цата 6000 грн., Постанова Кабir*еry MiHicTpiB Украiни вiд 29.0'7 .2020 р. N9 671
кПро схва,rення Прогнозу економiчного та соцiа,тьного розвитку УкраiЪlи на202|-202З

роки>, opieHToBaHa MiHiMarbHa заробiтна плата станом на 01.01 .2022 - 6'700 грн., а у
погодинному розмiрi 40,14 грн. (6700* 12Micl2003 (яорма робочого час5,у 2022р)),на

01.01 .202З piK opieHToBaHa мiнiмальна заробiтна плата 7'l76 грн,, а у погодинЕому розмiрi
43,Зб грн. ('l |'/ 6* |2Micl1986 (норма робочого часу у 202а-2025 р)).

Процедури отримання
первинноi iнформацii про
вимоги регулюваншI
(близько 1 години для
вивченЕя регуляторного
ак,га).

40,14 4з,зб 21з,58

10 Процед}риорганiзацii
виконання вимог I

9

регулювання :

(1 година на виконацня
вимог прочелури)

40,14 4з,зб 21з,58

1l Процелlри офiцiйного 40,|4 4з,зб 21з,5 8
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звiт)вaшня-спJ-Iата податку -

=1*40,14)

12 Процед}ри щодо
забезпечення процесу
перевiрок

Вiдсутнi (перевiрка
вiдбувасться
податковим
iнспектором)

0 0

1з Iншi процедури (уточнити) х х х
не передбачено 0 х 0

14 Разом, гривень 120,42 l30,08 640,74

15 Кiлькiсть суб'ектiв малого
пiдприсмництва, що повиннi
виконати вимоги
регулювання, одиниць 42

16 Сlмарно, гривень 505,7,64 546з,зб 26911,08

4.Бюджетнi витрати на адмiнiструваппя реryлювдння
суб'сктiв малого пiдпри€мництва

Бюджетнi витрати на адrr,riнiстрування регулювання суб'екгiв маrого пiдприемництва
не пiд,пягають розрахунку. оскiльки встановленi Податковим кодексом Украiни. Органи
мiсцевого самоврядуван}lя надiленi повновzDкеннями лише встitновлювати ставки мiсцевих
податкiв ra зборiв- не змiнюючи порядок iх обчислення. сплати та iншi адмiнiстративнi
процед}ри,

5. Розрахунок сумарних витрат суб'сктiв малого пiдпри€мництва, що впникають на
виконання вимог реryлювання

Порядковий
Еомер

11ерший piK

регулювання
(стартовий)

За п'ять
poKiB

1

Оцiнка "прямих" витрат суб'ектiв ма,,rого
пiдприемництва на виконаIIня регулювalнIul

488725,86 244з629.з0

2

Оцiнка BapTocTi адмiнiстративних процед}р
д.lтя суб'ектiв ма.rого пiдприемництва щодо
виконання реryлювання та звiryваяня

5057,64 2691 1.08

з
ClMapHi витрати ма,rого пiдприемництва на
виконання запланованого регулювання

49з78з,50 2470540,з8

4
Бюджетнi витрати наадviнiстрування
регVлювання суб'ектiв ма,rого
пiдприсмництва

0 0

) Cl.MapHi витрати на виконанIul
заплановztного регулювання

49з78з.5Q 2470540_з8

it

I



zз

5. Розроблення кориryючпх (пом'якшувальних) заходiв
Розроб;tення кориryючих (пом'якшувальних) заходiв дJи мtlлого пiдприемництва

щодо запропонованого реryпювання не передбачаеться. Регуляторним iIKToM не
передбачено отриманвя суб'сктами пiдприсмництва додаткових дозволiв та iнших
документiв, не визначених зzжонодавством. Просктом регуJurторного акry запропонованi
значно ния<чi розмiри ставок нiж мчrксимil,,lьно дозволенi Податковим кодексом УкраiЪи, шо
не створить значного фiнансового навантажеЕня яа суб'сктiв господарювання. KpiM того.

деякi пом'якшl,вальнi захоли передбаченi безпосередньо Податковим кодексом УкраiЪи.

Начапьник фiнЙсового вiддirry
Кегичiвськоi селищноi рали

е'ц олена ТАРАСоВА


