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Аналiз регу-rяторного впливу про€кту рiшення Кегичiвськоi селищноi ради <Про
встановлення податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дirrянки на територii
КегичiвськоТ селищноi ради'l пiдготовлено згiдно з вимога}{и Закону УкраiЪи кПро засади
державноi регуляrорноТ псlлiтики у сферi госполарськоi дiяльностi> та Методики проведення
аналiзу впливу регуляторноrо акта! затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вй
11.0З.2014 J\Ъ308 <Про затвердження методик проведеннJI аналiзу впливу та вiдстеження

резуJ lьтати BHocTi регу.rяторного акга> зi змiнами.

Реryляr орний орt ан; Кегичiвська сеJиIIша рада.
Розробник док},}rенту: фiнансовий вiддiл Кегичiвськоi селищяоi ради.
Розробник аналiзу регуJrяторного впливу: фiналсовий вiддiл Кегичiвськоi селищноi рiци.

l. Визначення проблеми
Аrrа"riз ретr:;ятсрного впr-Iиву про€кту рiшення селищноi ради кПро встановлення

податку fiа нср\хоме майно, вiлмiнне вiд земельноi дiлянки Tra територii Кегичiвськоi
селиlцноi ралиr; пiдготов-цено на виконання вимог Закону Украiни <[Ipo засади держаьноI
регуляторноi полiтики у сферi господарськоt дiяльностi> з урахувшIням впмог Гlостанови
Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiл 11 березня 2004 року Nч308 <Про затвердженIu! методик
проведення анiа_.tiзу вп.rиву та вiдстеження резул ьтативностi реry,rяторного акта) (надал i -
Постанова М308). у тому числi за формою додаткiв 1-4, зi зллiнами (Постанова Кабiяету
MiHicTpiB Украiirи вiд 16 Iрулня 2015 року Nэ1 151 кПро внесення змiн до постанови Кабiпету
MiHicTpiB Украiни вiд li березня 2004 року Nч308>), та Закону Украihи <Про внесення змiн
до Пода,l liоього tсодекс) УкраТни щодо вдосконaiлення адмiнiстрування Itодаrкiв. ус}ъення
технiчних та логiчних неl,згодженостей у податковому законодавствi>.

Питання за,,,lучення у перший piK регулювання 1885,3тис.грн до бюджету Кегичiвськоi
селищноi рали вiл платникiв податку на нер),хоме майно. вiд"{iнне вiд земе.,тьноi дiлянки,
пропонустьоя варiшити ul-,Iяхом }хвалення рiшення селищноi ради з урахувilнЕя\l вимог
чинного закоi{одавства та в межах повновФкень, делегованих органам мiсцевого
самоврядування.

Рiшення прс встановленяя мiсцевrтх податкiв та зборiв офiцiйно оприлюднюються до
25 лиrlня рокч, що передуе бюджетному перiоду, у якому плануетьоя застосов}.вання
встановлюваних мiсцевих податкiв i зборiв або змiн (плановий перiод). У iншому разi норми
вiдповi.:,ного рiшення сс.rищноi ради застосов),}от ься не ранiше початку бюдrкетного перiолу.
що наста€ за плановим перiодом.

Коде;tсоlr зобов'язано надiслати в десятиденний строк з дня },хвмення рiшення, але
не пiзнiпrе 25 .lилня року, що передус бюджетному перiоду, в якому плzu{четься
застосов\ вання вс ганов-,1ених мiсцевих податкiв i зборiв та податкових пiльг зi сtrлати
мiсцевих податкiв i зборiв, до коrrтролюючого оргaш{у, у якому перебувalють на облiку
платники вiдповiдних мiсцевих тtодаткiв i зборiв, в електроЕному виглядi iнформацiю щодо
ставок та IIодаткових пiльг зi сплати мiсцевих податкiв i зборiв у порядку та за формою,
затвердженими Пос,lановою Кабiнеry MiHicTpiB Укра:Ъи вiд 28 грулня 2020 року Мl3З0
кfфо заr,вердтlетiяя Пэрядк1, та фор,лl надання контроJlюючим оргilнilм в електронному
виг,rяri iнr!ор,иацiТ lчr,до сlавок Iа податкозих пi-lьг iз стtлати мiсцевих податкiв та-lабо
зборiв,, tнада_ti - fir,,-,11,1д,r, J\.rlзj0) та копiю !хваJlеного рiшення та про внесення змiн до
такого рiшення.



Податковиrr Ko/leкcoN{ Украrни (надалi - Кодекс) визначеЕо платникiв податку:

фiзи.пri особи ,га юриличнi особи (резиденти i верезиденти Украiни). При цьому, окремо не

розподiляються фiзичнi особи на громадян i фiзичних осiб-пiдприемцiв. Тобто, до цiеi групи
платникiв вiднесено як громадян, так i фiзичних осiб-пiдприсмцiв.

Вiдповiдно до пiдпунктiв 266,'7 ,\, 266.'7 ,2 пуlякту 266.7 статгi 266 Кодексу обчислення
с}ми податку з об'екта/об'ектiв HepyxoMocTi. що перебlъають у власЕостi фiзичних осiб,
здiйснюеться контролююlIими органaми, податкове/податковi повiдомлення-рiшення про
сплат) с}l\lи cl,rt обчис.rеного поtrатку. вiдповiднi платiжнi реквiзити. контролюючi органи
надсилаютъ (вручають) платник}, податку за мiсцем його податковоi адреси (мiсцем

ресстрацii) до 01 липня року! що наступас за базовим податковим (звiтним) перiолом
фоком). Тобто фiзичнi сlсоби лодаток за 2022 piK на прогнозовztному piBHi 1357,8тис. грн
будль сплачуваl и v 202З рочi.

Плаrтлики l]одатк} - юридичнi особи самостiйно обчислюють ср{у податку станом на
01 сiчня звiтного i-loKy й до 20 лютого цього ж року под€lють конц)олюючому органу за
мiсцезнаходжетlllяv об'екта./об'сктiв оподаткралня декларацiю за формою, уст{шовленою в
порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу. Прогнознi надходження в сltлi 669,7 тис.грн
вiд спrtати податк_y юридичними особами надiйдуть у 2022 роцi.

Прогноrована чисс-rьнiсть платникiв податку на нерухоме майно. вiдr.лiнне вiд
земельноi дiлянки. на тери,rорiТ Кегичiвськоi селищноi ради Еа 2022 piK скJIадатиме 1968, якi
€ власнуками ясит_,lовоi7нежитловоi HepyxoMocTi, з них фiзичних осiб - 1929, юридачних осiб
_ з9.

OcHoBIri прогнознi макропоказники економiчного й соцiального розвитку Украiни
(Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29 липня 2020 року Nэ671 <Про схвалення
Прогнозу екоilолtiчного i соцiального розвитку УкраiЪи на 202|,202З роки), лист
MiHicTepcTBa фiвансiв Украirrи вiл 1З.08.2020 року N905110-14-6/25074 <Про особливостi
сюIадання просктiв лriсцевих бюджетiв gа 2021 piK>), вiдповiдно до яких прогнозований

розмiр MiHiMarbHoi заробiтноТ плати, установпевоi законом на 01 сiчня 2022 року ("ада,"i -
MiHiMaTbHa заробiгна плата) становить б 700,00 грн, враховувiurися для обрахунку витрат
суб'ектiв госilодарюванIIя.

кожеri гiодаrок € вая(-цивою складовою доходiв бюджету, оскiльки забезпечус внесок у
його наповнен:l;i. Згiднс з бюджетним закоЕодlвством податок на нерухоме майно, вiдмiнне
вiд зепrельно[ дiлянки, с олним з джерел надходжень загitльного фонду бюджету Кегичiвськоi
селищноi рши. за рахунок якого утримуються бюджетнi установи, що забезпечують наданнJl
послуг населенню в гfu]узях освiти, охорони здоров'я, соцiального зaL\исту, культJри,
фiзичноi ку.lьтiри га спорlу. Також за його рахlъок фiнмсутоться соцiально ваrкшвi мiсцевi
цiльовi :tрограl"iа. зскрема соuiа-тьних, економiчних, екологiчних, розвитку пiдприемництва,
електронноlо 8ряд}ъаIrlrя, у сферi алмiнiстративних послуг тощо.

З мет,ою збереження соцiальноi стабiльностi в MicTi на }"тримаш{я бюддетних установ,
що забезпечуtоть надання tIос.пут населенню Ё галузях освiти, охорони здоров'я, соцiмьного
захисlу, культури. фiзичноi культури та спорту, необхiднi додатковi фiнансовi ресурси,
потреба в -iких rцороку зростае.

Стабiльнiсrь надходжень, ruo формують загальний фонд бюджет,у Кегичiвськоi
селищноi ради. дозволJlе забезпечити безперебiйну його житгедiяльнiсть у рiзних сферах,
своечасну випjIату заробiтноТ плати працiвникам бюджетних установ, провести Bci iншi
соцiальнt-l Baж-rllBi видатки. отримати Bciv vешкан цяr,l громади суспiльнi послуги в тiЙ чи
iншiй сферi, якокr опiку,ються органи мiсцевого самоврядування.

Проб.lеitоtс l т(,. цо в разi не встановлення селищною радою мiсчевих податкiв
вiдповiдriо тlере,lбачених пунктом 10.2 статгi 10 Кодексу, податок на нерlхоме майно,
вiдмiнне вiд земе;lьноi дiлянки справ-lя€ться iз застосl,ванням ставок, якi дiяли до 31 грудня

року, що перед},с бюдrетному перiоду, у якому плануеться застосування податку, при
цьому не булуть BpaxoBaHi iнтереси громади.

Прийняття шього реry-Iяторного акта дасть можливiсть здiйснення контроJIю за

.що.щержаЕня;l tIравил розрах_Y-нку та сплати податку на нер}хоме майно, погiовнити мiсцевий



бюджет, що надасть змогу спрямувати отрималi кошти вiд сплати подажу на вирiшення
соцiальних проблем та покращення iнфрастрlкryри громади,

Прийняття рiшення влорядку€ деякi питання веденяя бiзнесу, зменцIить ви,трати часу
платникiв податкiв на викоЕання обов'язкових процедур щодо декJIарувtlння сум податкiв та
ii сплаry, пiдвиrцить iнвестиuiйну привабливiсть Еаселених пунктiв Кегичiвськоi селищноi
ради.

Цiлi державнсlго регу_цювання:
Забезпечення стабiльного економiчного та соцiальпого розвитку селища здiйснюсться

шJIяхом реа.riзачii програм в га,тузях житлово-комунальцого господарства" соцiального
захисту населення, культури i потребуе вiдповiдного фiнаrrсового забезпечення, виконання
яких залежить вlд наповнення бюджету Кегичiвськоi селищноi ради.

вдiкдцлjs,_ьддtб,lеми при затвер.аженi ставок податку на нерухоме майно. вiдмiнне вiд
земельноi , дi.lянки tJолягас в тому, щоб поповнити селищний бюджет та спрям}ъати
отриманi кошrи вiд сплати лодатку на вирiшеняя соцiа,rьних проблем та покращення
iнфрастрчктури громади.

flанилr просктом регуляторного акта визначаеться коло платникiв податку на нер}хоме
майно. вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, об'ект та база оподаткув,lння, стalвки податку,
порядок обчлrслення с]}ми податку, порядок та термiни його сплати, вiдповiдальнiсть
платникiв подагку, Проскт рiшення регулюе органiзацiйнi та eKoHoMi.*ti вiдносини, пов'язанi
зi справлянняпл лOдатпт на нер)хо,\,1е майно, вiдмiнне вiд земельпоi дiлянки, на територii
громади.

Сфеlэа ,ri,i регуjlяторного акта розповсюджу€ться на вищезазначених платникЬ
податку - tsJiасtlикiв об'сктiв HepyxoMocTi, розтчlшованих яа територii громали.

Пpor HtlloBaHa чисе.tьнiсгь платникiв податку на нер}хоме майно, вiд.liнне вiд
земельноii дiлянки. на 2022 piK 1968 осiб, 2023 piK - 1968 осiб, 2024 рiк -1968 осiб,
прогнознi надходження до бюджету Кегичiвськоi селищноi ради вiд сплати податку -
1885,3тис. грн.

Таблиця 1

показrrпки Ю1
вл2

Й."*;;J

lидичнi особи -
tсники об'сrсгiв
HepyxoMocTi'

Фiзичнi особи -
влдсники об'сктiв

HepyxoMocTi

Разом

жит-
лова

нежит-
лова

разом жит-
лова

нежит-
лова

чисельнiсть
платникiв
податку, осiб:

- на 01.01.2021 з9 4 з5 1929 з05 1624 1968

- проI]{озова}Iа на
01.01.2022

з9 4 з5 |929 з05 1624 1968

Надходження. тис.
грн.:

- факт за 2020 piK < 77 -) l4,5 562.] 9з4,2 141,6 792,6 1 51 1,4

- очiкуванi на 202 l
piK

7з3,0 ]8.4 7 |4,6 i055,7 160,l 895,6 1788,7



- прогноз вlд
запропоноваЕого
реryлювання на
202?- piK

669.7 10,3 659,4 l2l 5,6 169,7 1045,9 l 885,з

розрах},нков1 вlд
зalпропонованого

реryлювання за
п'ять poKiB*

з5]8.4 54,з з484,1 6646,9 928,2 5718"7 10l 85,3

*Розрахунковi наdхоdження вid запропоновано2о ре2улювання за 5 poчi+ вuзначено з
wмуванняv про.нозноi .l,tiHil,la,tbHtll' заробimноl' fllчamu на 2022 piK (лuсm Мiнiсtперсmва
фiнансiв YKpa|ltu Bid 1 8.08.2()20 ,Mg051 ] 0- ] 4-6/2 5071). Обсяz наdхоdэюень моэrсе корuzувапluся
в разi змiнч роз_jлliру ltilliMalbHol заробimноi ппапu на законоdавчому piBHi,

.Що кола суб'сктiв, на яких проблема на piBHi се.гп.rща справJuIе вплив, Ha]rleжaTb:

Таблиця 2

Групп (лiдгрупи) Так Hi
Громапянй Вп.пивае Еа громадян, якi маоть

у власностi житлову таJабо
нежитлову HepyxoMicTb. Впливае
lla Bcix членiв територiапьноi
громади. якi MaIoTb упевненiстъ у
можливостi забезгrечення

фiнансування соцiально
важливих цiльових програ},r за
рах} нок отриманих вiд
запропоновllного реryлювання
надходжень податку до бюджету
Кегичiвськоi селищноi ради в
перший piK регулювання в cyMi
близько l885,З тис. грн (данi
.lаведенi в таблиЦi l)

Не впливае на громадян, якi
не € власниками об'ектiв
HepyxoMocTi

.Щержава
Орган л,liсцевого
са]\,rоврядування та
податковоi слl,жби

До повноважень оргzlнiв
мrсцевого самоврядування
вtднесено право встановлювати
ставки податку на нерухоме
vайно. вiдмiнне лiд земельноi
,цijlянки (статгя 2бб Кодексу). Вiд
запропоноваIIого регулювання в
rlершиЙ piк регулювання
прогнозуються надходженЕя в
сушi близько 1885,Зтис.грн (данi
наведенi в таблицi 1), що дасть
можливiсть спрямрати цi кошти
на фiнансрання соцiально
важливих мiських цiльових
програм. бюджетноii сфери в
га;ц,зях освiти, охорони здоров'я,
соцiмьного захисту, китлово-
кол,IунaL:Iьного та дорожнього
r,осподарства, траIrспорту тощо

l

Ii



Суб'скти
господарювааня, у тому
числi суб'екти малого
пiдприемництва

Вп.;rивае на суб'ектiв не впливае на
господарювання,
власниками
HepyxoMocTi

суб'ектiв
якi не е

об'ектiв
господарювання, якi мають у
B-iTacHocTi HepyxoMicTb. Вiд запро
lIоноваLIого рег}пювання
прогноз}тоться надходженItя
податку до бюджету
Кегичiвськоi селищноi раJIи в
перший piK регулювання понад
669,7тис.грн (данi наведено в
таблицi 1). Суб'екти

юридичнi
можливiсть
планування

господарювання -
особи мають
прогнозованого
фiнапсово-господарськоi
дiяльностi, з }р€lхуванЕям

онованого

Вiдповiдно до вимог Кодексу фiзичнi особи сплачують податок у плаповому перiодi
за попереднiй звiтний перiод. Таким чином, у 2020 роцi сплата вiдбувалася за 2019 piK, у
2021 рочi сп,lачуватиметь ся за 2020 ptK, 2022 роцi - за 2021 ptK, за ставками, передбаченими
для вiдповiдного звit ного перiо:1,.

Прогнозний обсяг надходжень податку на 2022 piK е розрахунковим i моlttе
Змiнюватися вiд чинникiв, на якi неможливо вплин)ди (чисельнiсть платникiв, обов'язковiсть
сплати ниN{и податку, виникнення податкового борry тощо).

Вихо,111.111 з вrrlitевик-.rаденого. з метою безуиовного виконання вииоги пiдпункry
12.3.4 пlнк,гу 12_j cTaTTi 12 I lо.:(агl<tlвого кодексу Уrtраihи, нсдопуiцення суперечJIивих
ситуацiй. забе,зl,tе,леlIrля дtlхijцtоi qастини сеjIищItого бюджету. виковання програм соцiаjlьно-
економiчноl о ро ]ljитху тери,r,орiir-rьноi громади. Кегичiвська селицна рада ма€ прийняти
рiшення <Ii1lo вс-гановлсння податку на нер}хоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки на
територii' Кеги ч iBcbKoj' ce.r и tшHo'i ради,l,

Зас,tосlвittlпя риIi(овIt\ ьlекаtliзмiв лля вирiшеtrня вказыlоi лроблеми tie с п{ожливим.
ocKi;lbKtt ,_titicltcrlHя dицЕ, JiLзl{ачени\ зако:iв с засобоrt держalвного pet уJIювання та
вiдповiлно до [ !одатковtlго Iiолекс} Украiни g компетеншiсю селиtцноi ради.

У разi вi:rсчтносгi реl1,-rювання. не буле забезпечено надходження коштiв зi сплати
податку та контро.цю за правильнiстю нарахування, повнотою й своечаснiстю стшати,
передбачених IуHKToM l0.2 cTaTTi 10 Колексу.

2. IJiлi державного реryлювання
Проект рiшення селищноi ради спрямсЬаний на розв'язання завданIuI, визначеного в

попередньому роздi;ri аналiзу pel уляторного впливу. Щirrями держzlвного регулювllння €

установлення ставок податкч на нер}хоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки, на
територii Ксrичiвськоi сеiищноТ ради вiлповiлно до вимог Кодексу. Запrгrення до бюджету
Кегичiвськоi селищноТ рали в перший piK реryrповаrня 1885,3тис. грн вiд сплати цього
податку (данi наведено в таблицi 1).

Iндикатори лосягнення цiлей регуляторного alкTa:
- кi-,rькiсний нatлчодження податку до доходноi частини бюджеry Кегичiвськоi

селищноi рали F]аповнюють загацьний фонд бюджету, з якого здiйснюеться фiнансування
соцiа,rьно Ba,,K]]rlBiIx лiльових програlм, бюджетноТ сфери в галузю< освiти, охорони здоров'я,
соцiального захисту, жит.-Iово-комунацьного та дорожнього господарства тощо (факти.lнi
наДходження за 2020 piK 1511,4 тис. грн, очiкуванi надходжеЕЕя за 2021 piK - 1788,7
тис.грн. tlpLJгHcJlii на_l\оJ)fiе}lня Bi,l запропонованих розмiрiв ставок податку в першиЙ piK
регулюваннrI - 1885,З тис. грн.. Чисеэтьнiсть платникiв податку прогнозовано на 2022 piK
складаr,лмс i 968 ссiб:



- часовий вiдпtlвiдно до вимог чинного законодавства Украiни щодо встrlновлення
ставок подаIку;

- якiсний - piBeHb поiнформованостi суб'сктiв господарювtlння таJабо фiзичних осiб з
основних положень акта.

Ухва.rенпя рiшення сгrрияс пiдвищенню рiвня податковоi дисциплiни, контролю
державноi податковоТ с,rуяtби в_ частинi забезпеченяя свосчtlсцих та в повному обсязi
податкових :Iajixoll)t(cнb ло бюджету, eKoHoMii часу на його запровадженЕя за pzrxyнoк
встановJlеl]ня чiтких вимог до його прозоростi, доцiльностi, що спричIшило формування
},I\{oB дJUl ефек,гrrвноr,о виконання вимог чинЕого зtlконодzrвства та надходжень до бюджету.

.Д,отlэимання правових аспектiв буде виконано шляхом нzшравлення:
- iц]оек,пч рiшеяня селицноi ради до !ержавноi регу:rяторноi служби Украiни для

оlримання. пропозиrLiй IJlofo його удоскона,lення вiдловiдно ло принчипiв державноI
РеГУЛЯТСlРН.ri ttc;i, l,;itll.

- колii ухва-lеного tliшення селищноi ради (за формою, затвердженою Постановою
Nч483), а TaKo}It в e.ileкTpoнHoмy виг;rядi iнформацii щодо ставок та податкових пЬг iз
сплати податку дс контроJюючих органiв у термiни. визначенi Кодексом.

-1. Визиачепrrя Tll оцiнка прийнятих альтернативних способiв досягнення
зазrлачених цiлей.

3.1 Пiд час розробки просктy регчляторного акта було розглянуто TaKi а,тьтернативяi способи
досягнення визrrачених цiлей:

Таблиця З

Вид а.пьтернаr,иви Опис альтернатшви

Альтернат,ива 1

установ:rеаня пцiнiмальноi
стalвки податку на нер.yхоме
майно, Bi;liliHHe вiл
земелыtоi ,,li,,lянки. вiд
розмIру MlHlMa,lbHo1
зарооrтноr плати, уста-
новленоi заковом аа 0] сiчня
звiтного (полаiкового) року.
заlкв,мба_зи
оподатк\,вання (lr iH iлrа_,rьний

розмiр на законодавчому
piBHi не BcTafioB,]-IeHo. тобто
припускаеться. що його
розмiр лорiвнюс 0)

Альтернатива не прийнятна. Наслiдком е втрата бюджетом
Кет,ичiвськоi селищноi ради одного з джерел надходжень
та неотримання прогнозованих Еадходжень податку в
перший piK регулювання близько 1885,3 тис.грн, що
IIризведе до обмеження фiнансрання. першочергових
видаткiв, якi мшоть тенденцiю до збiльшення. I_|e пов'язано
iз зростанням заробiтноi плати працiвнl.tкiв бюджетноii
сфери, пiдвlлщенням тарифiв на енергоносii тощо. За 2020
piK фактичнi надходжеяЕя вiд податку склали 151 1 ,4тис.грн,
з них вiд сплати фiзичними особами за ставкiми па 20l9 piK

9З4,2 тис, грн. Очiкуванi над{одження на 2021 piK - 1788,7
тис. грн, з них вiд сплати фiзичними особами за ставками
на 2020 piK - }055,7 тис. грн. Прогноз вiд запропонованого
рег),j,lювання 1885,З тис. грн, з них вiд юриличних осiб -
бб9.7 ,iис. грн., фiзичних осiб - 1215,6 тис. грн (данi наведенi
в таблицi 1), Негативний вплив буде завдZIIIо територiа-тrьнiй
громадi селища, оскiльки вiдсутнiсть надходжень до
бrоджеry ставить пiд загрозу фiнансув.шIш соцiально
ваiклriвих цiльових програм, бюджетноi сфери в галузях
освiти. охорони здоров'я, соцiа,,rьного захисту населення,
китпово-комунального та дорожнього господарства тощо.)

Альтернатива2
установлення максима-rr,ноi
стЕtвки лодатщ/ на нер!хоме
майно, Biдr,tiнBe BiJ
земельноТ дiлянки. 1,5?o

розмiру rliHivaTbHoi

Альтернатива може бlти прийнятною.
Ус,rановлення максимальноi ставки податку для об'ектiв
жит-цовоI та./або нежитловоi HeplToMocTi, що перебувають у
B;laoHocTi фiзичних та./або юридичних осiб, забезпечить
на_{хOд)hення до бюджету- упорядкус вiдносини мiж

ганаl"\lи мlсцевого



заробiтноi- плати,

установпеноi законол{ ýа 01

сi.trlя звi,] ного (llода гкового)

року, за 1кв.м бази
оподатк)ъанIlя

Альтернатива З
установлення
дифереr,uiйованого розмiру
ставок податку запежно вiд
типiв об'еlстiв HepyxoMocTi

суб'ектами господарювання. Але, при цьому збiльшуеться
поjаткове нalвalнтаження на платни Ki в податку.
BapTicTb за 1 кв. м об'екта оподатк}tsання скJIадатиме 100,50
tpH.. прогнознi яа.щодження вiд сплати податку в перший
piK регluювання - 5560,9 тис. грн.
Суб'екти господарюваЕня (юридичнi особи - З9 осiб)
порiвняно з 2021 роком булуть у середньому сплачувати за 1

кв. м бiльше:
- за житлову HepyxoMicTb на40,50 грн.;
- за нежитлову HepyxoMicTb на 70,50 грн.
I1рогнозованi надходженЕя при
а_,тьтернативi вiд сплати податку:

запропоновtlнlи

- юридичними особами складатимуть 2009,0 тис. грн.
(очiкуванi надходженнJI при ставцi 0ý% для нежитловоi
HepyxoMocTi - 659,4 тис грн, при ставцi 1,5% - 1978,1 тис.
г,Dн., для житловоi HepyxoMocTi при ставцi 0,5% - l0,3 тис.
грн., при ставцi 1,5% - 30,9 тис. грн.);
- фiзичними особами за житлову/нежитлову HepyxoMicTb
скJIадатимуть 3551,9 тис.грн.(очiкуванi надходження за
житлову HeplxoMicTb при ставчi 1,5% - 509,2тис.грн., при
ставцi 0,50% - 169,7 тис.грн., нежитлову нерцомiсть при
ставцi 1,5Yi, - З042,7 тис. грн., при ставцi 0ý% -

1 045.9тис.грв.).

Застосуванвя аlIьтернативи е найбiльш прийнятним.
Забезпечус досягнення цiлей регуrповання повною мiрою.
Ставки податку д:rя об'ектiв житловоi та./або нежитловоi
HepyxoMocTi. що перебувають у власностi фiзичних i
юридI.Iчних осiб, установлюються з повним дотримalнням
виlrлог Кодексу диференцiйовано залех(но вiд типiв таких
об'ектiв HepyxoMocTi.
IIропон.чсться пiльга в розмiрi l00% на господарськi
(присмибнi) булiвлi - допомiжнi (нежитловi) примiщення,
;]о якиy наlежать сара. хлiви. гаражi. лiтнi KyxHi.
майстернi, вбирмьнi, логреби, навiси, котельнi, бойлернi.
трансформаторнi пiдстаяцir тощо, що перебувають у влас-
нtlс,гi iкителiв громади. Податкове програI4не забезпечення
не передбачае угрупуваннJI об'ектiв HeplxoMocTi за типzlJч{и

гаких об'гктiв. що вплива€ на аналiтику пктalнкя.
Прогнознi надходження вiд запропонованого регуJIювання в
першиI"l piK близько 1885,3 тис. грн (данi наведенi в таблицi
i), що забезпечать фiнансрання соцiа,rьно вaDкливих
цiльових прогрalм, бюджетноi сфери в гапузях освiти,
охорони здоров'я, соцiального захисту населення, житлово-
коýIунапьЕого та дорожнього господарства, транспорту
тощо (описанi в

OriiHKa вибранлх iатьтернатиtsЕих способiв досягнення цiлей.
Опис вигоди та витрат за кожною а.rьтернативою дlя сфери iHTepciB держави, громадян та
суб'ектiв господарювання



З.2.1. Оцiнка вп.пиву вибраних аqьтернамвних способiв на сферу iHTepeciB держави.
Таблиця 4

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива l Вигоди

Недоотримання
вiдсутнi.

надхо-
лжень до бюджету
Кегичiвськоi селищноi ради
в лерший piK реryлювання
на прогнозованому piBHi
1885.3 тис. грн. (да"i
rraBe,ijeHi в таблицi 1)

Дiя рiшень сiльських,
се.rIищЕих рад поширюсться
тiльки на 2021 piк. На
наступний бюджетний piK у
громадi вiдсу"тнiй нормативно-
правовий акт. що
унеможливлюе Еарахування та
сплату податку на нерухоме
майно вiдмiнне вiд земельноi
дi,-tянки. Наслiдком €

недоотримання бюджетом
наl,ходжень у перший piк
регулювання на
прогнозованому piBHi близько
l885.3 тис. грн. (ланi наведенi в

таблицi 1), якi можливо було б
направити на фiнансування
соrIiально вФкливих цiльових
програм громаJlи. бюджетноТ
сфери в галузях освiти, охорони
здоров'я, соцiа,rьного захисту,
житлово-ком}та,-Iьного та
дорожнього господарства тощо
(описанi в роздiлi I)

Альтернатива 2 iIрийняття пормативного
акта органом мiсцевого
саiмовр&цуванвя з

урахувirнням вимог
Кодексу. Збiльшення над-
ходжень до бюджету вiд
сплати податку на
нер!,хоме майно, вiдмiнне
вiл земельноi Дiлянки, якi
можjIиво нiiправити дJlя
забезпечення фiнансування
соцiацьво
цiльових

важливих
програм,

бюджетIlоi сфери в галузях
ocBiTa, охорони здоров'я,
соцlaчIьного захисту,
,fi.i,t.lово_комунiшьного та
.,Iорожнього lосподарства
тощо (описанi в розлiлi I).

Прогнозованi надходження
_1о бюлжет1 громади в
rlерш и й piK регулюваiння -
5560.9гис.грн., за п'ять

Витрати часу, матерiальних
pecypciB для податкових
органiв на адмiнiстрування
податку на нерlхоме майно,
вiдмiнне вiд земельноi дiлянtсл,

у межах бюджетних асигнувань



poкiB - 27804,5 тис.грн.
Альтернат,ива З Забезпечуе досягнення

цi.тей держzвного
регулювання повною
мiрою.
Ураховуе пропозицii .r,reHiB

територiаrьноi громади
щодо встановлецня ставок з

урахуванням зональностi та
норми податкового
законодzrвства.
Ilрогнознi надходження
lrри сtlлатi податку в
tlерший piK регулювання -
1 885.3 тис. грн.
flередбачуванiсть розмiрiв
ставок гарантуе
забезлечення надходження
прогнозованоi суNIи
податку до бюджету
Кегичiвськоi селиrщrоi
ради! що надасть
моrклrrвiсть фiнансування
соцlaUIьно
цiльових

важливих
програN{,

бюджетноi сфери в га]тузях
освiти, охорони здоров'я,
соцlального зzrхисту!
;киI,jIово-комуныIьЕого та
дорожпього господарства
тощо (описанi в роздiлi I)

Витрати часу, матерiа,rьних
pecypciв дтя податкових
органiв на адмiнiстрування
податку на нерцоме майно-
вiдмiнне вiд земельнот дiлянки.
у межах бюджетних асигнувань

3.2,2. Оцiнка впливу на сфер5 iHTepeciB громадян
Таблиця 5

Вид альтерна,rиви Вигоди Витрати
Альтерчатива l Вигода для громадян, якi е

власниками об'ектiв
HepyxoMocTi. Чеiез
вiдсутяiсть регулювання,
оскiльки на зilконодавчому
piвHi не визначено розмiр
мiнiмальноi ставки, не
сплачусться податок на
нер),хоме майно, вiдмiнне
ьiд земельноi дiлянки

Витрати вiдсутнi для
громадян у частинi сплати
податку.
Однак. вiдсутня можливiсть
додаткового наповнення
доходноi частини бюджеry
кегичiвськоi селищнот
ради, вiдповiдно,
збiльшення його видатковоi
частини для фiнансування
соцiально важJIивих
цiльових прогрilм,
бюджетноi сфери в г.Iлузях
освiти, охорони здоров'я,
соцiа,тьного захисту,
житlIово-комунального та
дорожнього господарства

I

l



тощо (описанi в роздiлi I).

Бюджет Кегичiвськоi
селищноТ ради недоотримае
в перший piK регуловання
1885,З тис. грн. вiд
юридиtших осiб
669,7тис.грн., фiзи,пlих осiб
- 1215.6 тис.грн. (ланi
наведенi в таблицi 1)

Альтерчатива 2 При прогнозованому
надходженнi до бюджету
КегичiвськоТ селищноi ради
в перший piK регулювання
- 5560,9 тис.грн. €

;uожJ,]ивiсть збiльшення
видаткiв Еа фiнанс)ъання
соцiа,rьно важJIивих
цiльових програм,
бюджетноi сфери в гtшузях
освiти, охорони здоров'я,
соцiаjIьного захисту,
житлово-ком},напьного та
доро)Iiпього господарства
тощо (описанi в роздiлi I)

Витрати громадян на
сплату податку за
максимально граничним
розмiром йоt о ставки -
1,5%.
За 1 кв. м житловоi та
нежитловоi HeplxoMocTi,
що перебувас у власностi
фiзичних осiб, сплачуеться
податок у cyMi i00,50 грн,
що в середньому за
житлову/нежитлову
HepyxoMicTb бiльше на
88,50 грн/ 70,50 грн.

Альтернатива 3 Ураховус пропозицii ч,rенiв
териrорiа-rьноi громади
щодо tsстановлення ставок з

урахуванням норми
llодаткового заlконодilвства
tloBHoKl мiрою.
ilерелбачуванiсть розмiрiв
ставок гарантуе
забезпечення надходжеЕня
до бю.lжеIу КегичiвськоI
селиlцноi ради
пропrозованоI суми по-
датку в перший piк
регуjllовання - .1885,3 тис.
грп, що надасть можливiсть
фiнансування соцi.rльно

цiльових
програJr,l, бюджетноi сфери
в гаlчзях освiти, охорони
здоров'я,
захисl,у,
ком),,Itального та
дорожнього господарства
,гоulо (описанi в роздiлi I).
Kpir*i Tor о, пропонуються
компеясаторнi зЕrходи дтя
фiзичних осiб у виглядi
гriльги в розмiрi l00% д.пя

соцiа,тьного
житлово-

.Щиференцiйованi витрати
Еа сплату податку у
вiдповiдностi до
зiшропонованого
регулювання. ВйповЦно
до законодавства Украiъи у
сферi податкових вiдносин
сплата податку фiзичними
особа-ми з урахуванням
запропонованого

регулювання буле здiйс-
нюватися в другiй половинi
2023 року пiсля отримання
ними вiдповiдних
повiдомлень-рiшень вiд
податкових органiв



l-

господарських
(присадибних) булiвель -
допомiжних (нежитлових)
примiщень, до яких
наjIежать capaI, хлiви,
гаражi, лiтнi KyxHi,
,майстернi, вбиральнi,
погреби, вавiси, котельнi,
бой.,iернi, трансформаторнi
пiдстанцii тощо. Прогнозно
жителi громадл вiд
отриманоi пiльги матимутъ
економiю на 1 кв. м
не,клtтловоi HepyxoMocTi
67.00

Оцiнка вплив}, на сферу iHTepeciB суб'еrсгiв господарюваIlня
Розрахункова кiлькiсть суб'сктiв господарювання, Еа яких

реryляторного акта, складае 39*:

i]оширюсться дlя

Таблиця 6

*Зо iнформоцiею Головноzа управлiння,ЩПС у XopKiBcbKiй облосmi вidповidно dо п.6З.6 сm.6З

коdексу облiк плоmнuкiв веdеmься зо п7dаmновuмч номеромч, iснуючuмч зособомч

про?ромноzо зобезпечення lc <rпоdоmковuй блок> не переdбочено овmомоmччне веdення

плоmнuкiВ поdоmкУ за крumерiямu сmоmmi 55 ГоспоOорськоzо хоdексу yqpoi'Hu в розрiзi

велuкоzо, сереdньоzо, молоzо mо мiкропidпрчемнчцmво.

Оскiльки вiдtrовiдно до податкового зztконодавства податок на нерlхоме майво,

вiдмiняе вiд земе-тьноi дi;rянки, сtIлачу€ться До того мiсцевого бюджету, на територii якого

розташованi об'скти HeplxoMocTi, до кiлькостi суб'ектiв господарювання, на яких

no-"paar""" дiя регуляторного акта, вкJIючено також суб'ектiв гсrсподарювalння, що

зарее;троваl{i 'зu ,Ъ*чr" Кегичiвськоi селищноi радй, але мають Hep),xoMicTb на його

територii.
Таблиця 7

Вид arrb гернативи Вигодп Витрати
l 2 3

Альтернатива 1 Не сIIJIачу€ться податок через

неlшожливiсть обрахування,
оскi.lьки на законод{rвчому piBHi не

визнаtlено розмiр1, MiHiMa,TbHoi

c,l авки. Через вiдсутнiсть

РеIУЛIОВа}iНЯ, ЯКИМ ВИЗНаЧаЮТЬСЯ

Вiдсутнi витрати в частинi
сплати податку. Тому вiлср-
ня можливiэть збiльшення
видаткiв для фiнансування
соцiа",lьно важJIивих

цiльових програм,

показник Великi Середнi Малi MiKpo Разом

Розрахункова кiлькiсть юридtчних осiб -

суб'ектiв господарювання, що пiдпадшоть пiд

дiю реryлювання, одиниць*
4 29 6 з9

Питома вага групи в зага-,lьнiй кiлькостi,
вйсоткiв

10,2
,l4,4 15,4 100



розмiри ставок податку, вигоди для
] 968 платникiв податку

бюджетноi сфери в галузях
освiти, охорони здоров'я,
соцiального захисту!
житлово-комунального та
дорожнього господарства
тощо (описанi в роздiлi I).
Бюджеr Кегичiвськот
селищноi ради недоотримае
в перший piK реryлюванняl885.З тис.грн. (ланi
наведенi в таблицi 1)

Альтернатива 2 Вiдсlтаi в частинi сrrпати податку,
оскiльки збiльшуеться податкове
навантажеЕня, розмiр ставки
податку. Але, при цьому €
vожливiсть збiльшення видаткiв
.1ля фiнансрання соцiально

]важливих цiльових програN{,
,бю:жеlноi сфери в га_tузях освiти,
охорони здоров я, соцlмьного
за*"сту. житлово-комунального та

i дорожнього господарства тощо.
jПрогнозованi надходх(ення до
, бrо:жет1 Кегичiвськоi селиrцноi
iради вiд сплати податку в перший
ipiK - _5560,9 тис.грн (юриди.*rими
особами - 2009,0 тис. грн.,
фiзичнилли - 35 51,9 тис. грн.)

Часовi витрати на отримання
iнформачiT щодо змiн у опо-
даткуваннi. iнше: прямi
матерiальнi витрати на
сплату податку суб'ектами
госпо-lарюван ня. якi
пiдпадають пИ дiю
регулювання.
фб'екти господарювання
(юридичнi особи) порiвняно
з 2021 роком булуть у
середньому сплачувати за
l кв. м бiльiпе:
- на 40,50 грн за житлову
HepyxoMicTb;
- на 40,50 грн за нежитлову
HepyxoMiclb. Прогнозованi
витрати на сплату податку
юридиtшими особами в

перший piK реry,rювання
2009,0 тис. грн.

Альтерrtатива З Забезпечусться прозорiсть меха-
нiзlrtу справ",rяння податку. Ставки
податку д,тя об'ектiв житловоi та /

або неll(ит_lовоi нерцомостi
установлюються з .дотримzlнням
вимог Кодексу диференцiйовано
за-лея,(но Bi)( типiв таких об'сктiв
lt:pr xoblocTi. !ля будiвель музеТв
запропоновано JIишити ставку на
piBHi попереднiх трьох poKiB (2019-
202 1) у розмiрi вiд 0,1%.
Ураховуючи соцlfu,Iьну
спряrtоваrriсть цiеi сфери
дiяльностi, Bapтicтb l кв. м для
таких об'€ктiв HepyxoMocTi
-}апропонOвана vеншою нiж за
iншими типами
HepyxoMocTi.

об'ектiв
Прогнознi

нацходження вiд сплати податку в

Часовi витрати на отримaшня
iнформацii щодо змiн у
ополаткуваннi. iнше: прямi
матерiальнi витрати на спла-
ту податку суб'еюами
госпоJ,арювання. якi
пiдпадлоть пiд дiю
регулювання.
Прогнознi витрати при спла-
Ti полатку юilиличними осо-
бами в перший piK регу-
лювання - 669,7тис. грн., з
них за житлову HepyxoMicTb

- l0.3 тис. грн., нежитлову -
659,4 тис. грн.

l



гtерший piк реryлIGiшIlя
1885.3тис.грн., що надасть
можливiсть фiнансування соцiально
важ-ilивих цiльових прогрllрI,
бю_rжеlноi сфери в t алузях освiти-
охорони злоров'я. соцiального
захисту, житлово_комунfu.Iьного та
дорожнього господарства тощо

Пiд час проведеr1IIя оцiнки впливу па сферу iHTepeciB суб'еюiв господарювання
великого й сеРелнього tli_tприсrt н ичтва окремо кiлькiсно визначено витати, шо булуть
виникати внаслiдок дii регч;rяторного акта при здiйсненнi ммiнiстративних процед,чр щодо
виконання. рег} люван ня ta звiт5 Balt ня.

Таблиця 8

*Вidповidно 0о пункmу б3,6 сtпаmmi б3 KodeKcy облiк плаmнuкiв поDаmку на Helryxoшe
майно, BidMiHHe Bid зе.чеitьноi' Оi.цянкц веdеmься конmролюючlluu орzансLцu окремо за
KoJtcчu.rи Llаlпнuко,|l поDаtпку lснуючtлlu засобап"tu проzраJ|rноzо забвпечення IC
кПоdапковuй блок> не переdбачено авmомаmuчне вuзначення лшаmнuкiв поdаmку за
крumерiямu сmаmmi 55 Госпоdарськоzо коdексу YKpa|Hu в розрiзi велuкоzо, сереdньо?о,
Jчtало?о па мiкропidпрuелчlнuumва, )l?рупування об'екmiв нерусомосmi за muпtмu лпа
власнuка|,lu, У iнфорlлаtliлх Гtl.,Lовноzо управлiння ,ЩПС у Харкiвськiй обласmi не навеdено
daHtlx щоdо спlаmu поiаrпк1: gllfi'gудбрцц .велuкоzо й cepedHbozo пidпрuемнuцпва за
Maqcll|rrcL|lb+lL|, роз,мiром спltлвкu поdаmlgl 1,594, Тому, обчuслulпu суму сrulаmu поdаmку
зазначенu-мll суб'скmалlu ?оспоdарювання за спавкою I,5o% немоэtслuво. Про2нозованi
наdхоdження вiё запропоновано?о реryлювання прu сruшmi поdапl<у у 2022 роцi - 1885,3
muс. ?рн,, у lпому чuс.li Bid юрuduчнtLх слсiб бб9,7 muс. zp+, па, фiзuчнuх осiб -
12l5,6tпuc.zpH.

4. Вибiр найбi.пьш оптимаjIьЕого аJIьтерЕативного способу
досягнення цiлей

Здiйснено вибiр с,птлiма_rьного альтернативного способу з урахуванням системи
бальноi оцiнки ступеня лосяIненнr! ви:]начених цiлей.

Очiнка ступеня досяг]iення цiлей визначаеться за чотирибальною системою, де:
4 - цiлi FваJ,iення регyjlяторного акта можтть бути досягнутi повною мiрою

(проблеми бiльше не буле);

Cl,vapHi витрати за :L,rьтернативами Сума витрат,
грн

Альтернптива l. CyMapHi витрати для суб'ектiв господарювання
великого й середнього пiдпри€мництва

Вiдсутнi

Альтернатива 2. CyMapHi витрати д"tя су 'cKTiB господарювання
великого й середнього rlццдllgyччц]рз*

обчислити
неможJIиво

Альтернатива 3. CyMapHi витрати для суб'€ктiв господарювtшIlя
великого й середнього пiдприемництва (пункт 16 таблицi 1 <Витрати
на одного суб'екта господарювання великого й середнього
пiдприсмництва, якi виникають внаслiдок дii регуляторного :жта>)

додатка 1 до ана.riзу DеIуляторtlого впливу до проекту регуJUIторного
акта - рiшення селищноi ра,rи Kllpo встirновлення податку на нер}хоме
майно, вiдмiнне вiд земельноi дiляяки на територii Кегичiвськоi
селищtrоi радил)*

l07550,28



3 - цiлi ухвалення регу,]яторного акта можуть бути досягнутi майже повною мiрою
(yci BoicTиBi аспекти проблелп.l y,cyHeHi);

2 - цiлi \D(вilлецня регуляторIrого акта мож)ть бути досягнlтi частково (проблема
значно зменшиться, однак, деякi важ,тивi критичнi iT аспекти зllлишатъся невирiшеними);

1 - цiлi ухвiulення регуляторного iжта не можуть бl"rи досягнlтi (проблема
залишаеться).

Таблиlц 9

Рейтинг
результатввностi
(досягнення чiлей
пiд час вирiшення

проблеми)

Бал резуль-
тативностi
(за чотири-
баlrьною
системою
оцiнки)

KoMeHTapi щодо присво€ння вйповiдного бала

l 2 3
Альтернатива l Вiдсутнi витрати. З 01.01.2022 в громадi не вста-

новлено розмiр ставки податку, на законодавчому
piBlli не визначено мiнivального розмiру ставки.
вiдповiдно не нараховуеться та не сплачуеться
податок. Наслiдком е недоотриманIя надщоджень
до бюджету Кегичiвськоi селищноi ради коштiв
на прогнозованому piBнi 1885,3 тис. грп. (данi
наведенi в таблицi 1), що обмежить фiнансування
першочергових видаткiв, якi мають тенденцiю до
збiльшення. I_{e пов'язано iз зростанням заробiтноi
ллати працiвникiв бюджетноi сфери, пiдвищенням
тарифiв на енергояосii тощо. Негативний вплив
бlце завлано територiа.тьнiй громадi, оскiльки
вiдсутнiсть надходх{ень до бюджеry ставить пiд
}агроз} фiнансування соцiально важJIивих
цiльових програм, бюджетноi сфери в га.пузях
осв'ilи- охорони здоров я. соцiального зarхисту
flасеj]ення! житлово-комунaшьного та дорожнього
господарства тощо

Альтернаr,ива 2 Збiльшуеться податкове навантажецня на грома-
дян, суб'ектiв господарюв.lння (1968 осiб) у
зв'ятtу зi збjльшенням розмiру ст€Iвки податку на
нер)хоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки.
Не забезпечуе piBHe для Bcix платникiв податку
конк)рецтне середовище.
Прогнознi надходження до бюджету КегичiвськоТ
селищноi ради в перший piK регулювання
ск,Iадатимуть 5560,9 тис. грн., вiд юридичяих осiб
- 2009,0 тис. грн., фiзичних 3551,9 тис. грн., що
Jacтb можливiсть збiльшення видаткiв дtя
фiнансування зa}ходiв соцiа.ltьно вtlжливих
цi",1ьових прогрalN{, бюджетноi сфери в гаJIузях
освiти. охорони здоров'я. соцiа-,rьного захисту
населення, житлово-ком)лatльного та дорожнього
I,оо одарства тощо.

l

1



Альтернатива З I{iлi рвапення реryJIяторного акта будуть досяг-
HlTi повною мiрою. Ставки податку д:rя об'ектiв
житловоi та./або нежитловоТ нерцомостi. цо
переб) вають у власностi фiзичrtих i юридичних
осiб, установлюються з повЕим дотиманЕям
вимог Кодексу диференцiйоваяо заJIежно вiд
тип iB тш<их об'сктiв HepyxoMocTi.
Пропонуеться пiльга в розмiрi 100% на
госполарськi (присалибнi) булiвлi - допомiжяi
tнежитловi) примiщення. до яких нмежать capai.
х]Iiви, гаражi, лiтнi KyxHi. майстернi, вбиральнi,
погреби, нtвiси, котельнi, бойлернi,
трансформаторнi пiдстанцi'i тощо, що
перебувають у власностi жителiв громади.
fIрогнозно вiд отриманоI пiльги матимуть
економiю на 1 кв. м нежитловоi HeplxoMocTi 67
грн.

!lя будiвель музеiЪ запропоновано лишити
ставку на piBHi попереднiх трьох poKiB (2019-
2021) у розмiрi вiд 0,1%. Ураховуючи соцiальну
сI-tрямованiсть цих сфер дiяльностi, Bapтicтb l кв.
\4 _]ля таких об'сктiв нерцомостi запропонована
]\,rеншою нiж за iншими типzlNIи об'екгiв
Hcp}xoмocтi. Прогнознi надходження вiд
запропонованого регулювzrнЕя в перший piK -
1885,З тис. грн, що забезпечать фiнансування
со цiал ьно вaDкливих цiл ьови х програItl. бюджетн оi
сфери в галузях освiти, охорони здоров'я,
соцiа..rьного захисту ЕаселеншI, житлово-
комуна,тьцого та дорожнього господарства тощо.

Таблиirя l0

Релiтцнг Аргументи щодо переваги обраноi
альтернативи/причини Ъiдмови вiд

альтернативи

Оцiнка ризшку зовнiшнiх
чинникiв па дiю
запропоIlовдного

реryляторного акта
1 2 3

Альтернатива
1

Причиною вiдмови е необхiднiсть фiнан-
сування iнфраструктури громади,
наI]овнеЕня бюджеry Кегичiвськоi
селищноТ ради. Недоотримання
надходжень у бюджет на прогнозованому
piBHi 1885,3 тис. грн. д,'rя фiнансування
соцiально важливих прогрilм, бюджетноi
сфери в г&lузях освiти, охорони
здооов'я, сtlцiа-rьного захисту населення,
жит-lово-кол,l}ъального та дорожнього
господарства тощо,

Вiдсрн i. Iн]икаторами мо-
жрь бути процеси та явища
соцiаlьно-економi.+lого ха-
рактеру (прискорення або
уповiльнення змiн економ iч-
ного зростalння. полiтичнi
впливи, дефiцит pecypciB
тощо)



Альтернатива
,

При.rиною вiдмови с мzlксимilльне
податкове навантаження на суб'ектiв
господарювання. яке виникас внаслiдок
дii регуlrяторноrо акта,
Прогнозованi надходжешlя до бюджету
КсгичiвськоТ се_rищноТ ради в перший
piк реl).Iювання - 5560.9 тис. грн.. якi
забезпечать фiяаясування соцiально
важлиtsих цiльових програм. бюджетно'i
сфери в галчзях освiти, охорони
здоров'я, соцiаJIьного захисту населення,
житлово_комунацьного та дорожнього
господарства тощо.

На дiю запропоноваlного
проекта можугь вплин),ти
TaKi зовнiшнi чинники, як
унесення змiн та доповнень
до чинного законодавства
Украfни або виникнення
необхiдностi в
нормативному врегулюваннi
певнихправових вiдносин.
Iндикаторами можуть бути
процеси та явища соцiа.,rьно-
економiчного характеру
(прискорення або
уповiльнення' змiн еконо-
viчноt о Jростання. полiтичнi
впливи, дефiцит pec}pciB
тощо)

Альтернатива
з

.Щ:rя досягнення встановлених
перевага була надана
апьтернативi, що надасть можливiсть:
- зменшити податкове навантФкення на
п"'rатникiв за ра.х}т{ок встaшовлення
лиферен чiйованих ставок в порiвнпrнi з
альтерuативоIо 2 на piBHi 5560,9 тис. грн.
Цi коtuти Mo}ltyTb бути використанi
сl,б'скталтtт господарювання для
ро:]вптк)/ бiзнесу, пiдвищення
матерiатьно-технiчноi бази, оIшати
заробiтноi плати! створення нових
робочих мiсць;
- спJ,Iач)rвати податок за диференцiйова-
ними стаtsками;
- оIриN{ати додатковi 1 надходженшI
до бю]жету Кегичiвськоi сеrишноi рад
на piBTri 1885,З тис. грн., що надасть
мохtливiсть забезпечити фiнансування
соцiа-lьнtl вож',-lfiвих цiльових програI\{,
бю,r;ке гн.ri' сфери в га,Iузях освiти.
охорони здоров'я, соцiатьkого захисту
населеняя, житлово-комунаJIьного та
дорожнього господарства тощо

цrлеи
цlи

На дiю запропоновaшого
проекта можуть вплин)ти
TaKi зовнjшнi чинники! як
прийняття змiн i доповнень
до чинного законодавства
Украiни або виникнення
необхiдностi в
нормативному врегулюваннi
певних правових вiдносин.
lндикаторами можуть б}"rи
процеси та явища соцiilльно-
економiчного характеру
(прискорення або

уповiльненяя змiн еконо-
мiчного зростання. полiти чн i

впливи, дефiцит pecypciB
тоцо)

5. Механiзмrr fа захолI!, якi забезпечать розв'язання визначеноi проблеми

Згiдно з Кодексолт /lo повновакень селищних рад належить }хвалення рiшення про
встановлення мiсцевих rтодаткiв i зборiв.

Вирiшити пиIання встанов_lення розviру ставок податку на нерр(оме майно. вiдмiнне
ВiД ЗемельноТ дi.'tянки. 1 r роvа_ri пролончс] ься шлrгхом }хв{Iлення залропоновtlного рiшення
СеЛИЩноi ради. ЦеЙ сiкlсiб :iосягп;нliя цiлей е оптимальЕим IIIJIю(oM вирiшення проблеми й
фунтуеться на загапьно-обов'язковостi виконalння норм рiшенЕя BciMa 1.,.rасниками
правовiдносин у. системi оIlодатк}вання.



Кодексом визначено пrатникiв податку: фiзичнi та юридичнi особи фезиденти i
нерезиденти Украiни). ГIри цьому Кодексом окремо не розподiляоться фiзичнi особи на
громадян та фiзичних осiб-пiдприелrцiв. Тобто, до цiеi групи платникiв вiдrесено як
громадян, так i фiзичних осiб-rriлприемrriв.

Також на законодавчому piBHi дrя цiеi групи платникiв передбачено особливiсть
сплати податку. А саме: фiзичнi особи спла!t}тоть податок у поточному роцi за попереднiй
piK. Тобто, у 2022 рочi за 2021 piK,2023 poui за2022 piK.

Задля забезпеченЕя вI{коIJання вимог чинного з:lконодавства Украi'ни доку!{енти з

регуляторноi тltl-1iтлки лiд.rягаюто оприлюдненню на офiцiйному вебсайтi Кегичiвсько'i
селищноТ ра]и la ij виконавчоl о KoMiTeTy пiлроздiл <Регу,rяторна полiтика)
http://kegichivs\aseirada.go\,.urindex.php, в TepMiH, установлений з.жонодlшством, з метою
отриманвя зауважень i пропозичiй }, сток, визначений Законом Украihи <Про засади
держtшноi регу_lrяторноi пtl.iiтиклr у сферi господарськот дiяльностi).

PiBeHb поiнфор\lоj;а!!осIi , _locll,]ь високим. оскiльки мешканцi корист),ються не
тi,:ьки паперовими лIосiямlл засобiв rtacoBoi iнформачii, irле й електронною ix версi€ю
(статистлtчнi данi не обраховчються),

Таким члilrом. ,yлпоl]i]Jlже}Iня регуляторцого акта забезпечить доц)имання норм
Чинного податковогс зхконодавства як органаJ\{и державноi податковоi служби, оргalпalN,tи
мiсцевого са]\,овряj)ilхIlIlя. raK i сrб'скlами господарювання та гроф,tадянами. якi с
власника,vи об', Kiib llep1 xortocri. \ порядк} та на )л.,lовах. визначених Кодексом iчим
регуляторниv аhтом.

При, встаноьленнi податц, очiкуванi вигоди будуть завжди меншi, нiж витрати на
регулювання, оскiльки витрати яе регул]ованнJI скJIадаються з прямих витрат у виг:rядi
сплати подаlку й адмilriсrративIrих виlрат суб'еюiв господарюванЕя щодо виконанЕя
регулюваняя та звiтува.lня.

6. Оцiнка вIlконання виiчог реry;Iяторного акта залежно вiд pecypciB, якими
розпоря]lжаються органи влtкоlлавчоi вr-lади чи органи мiсцевого самоврядуваппя,
фiзичнi та юридичнi особЕ, якi повrtннi lIровадiьтвати або викопувати цi вимоги.

Щiя регlrяторноaо акта розпl]всюджуеться на фiзичних та юридичних осiб, у тому
числi нерёзидентiв, якi с власниками об'сктiв житловоi та./або нежитловоi HepyxoMocTi,
розташованих lla TepltTopii' Кегичiвськоi сели{цноi ради.

fIодаток яе с fioвrlм, ,fому додаткових витрат бюджету на вцровадження та
адмiнiструваrтня регчлювання не передбачаеться. Незаrrежно вiд того, чи булуть встановленi
ставки податк}/ на Еерух()ме майно, вiдмiнве вiд земельноi дiлянки, видатки податкових
органiв та органiв мiсцевогtl са_моврядчвання не змiнятъся.

ПltгuiIа Bala суб'скriв |оспо.tарювання великого й середнього пiдприсмrп,lцтва вiд
зага;rьноi кiлькостi суб'с:ктiв господарюRанЕя складае 10,2%, MiKpo- та малого
пiдприемництва - 89.8% (данi rrаведенi в таблицi 6). Здiйснено розрахунок витрат на
виконання I]иNIоI,ре!,чJlяторlIого акта ;ця суб'€ктiв господарюваIIЕя середнього, MiKpo- й
ма,rого tliдttрисN{ництв:i згi_rно l l\fето.цикою проведення аналiзу впливу регуJIяторного акт4
затвердженою flостановою Ns308. зi змiна,ци.

7. Обrрунтування запропоповаIiого строку дii реryляторного акта.

Рiшення ýабирас чi:ннос,гi з 0t,01.2022 на необмежений TepMiH, з можливiстю
внесення змiн до HboIo,ia визI!ання Його таким, що втатило чиннiсть, у разi змiн у IIиEHoMy
заttонодавс t Bi t а/або за рс t).lb l a,l а\4 и вiдстеження.

Припускасться. що платнfiки податку на нер}хоме майно, вiдмiЁне вiд земеJьноi
дiлянки, будуть неlчиlоtlс виi{онувати вимоr-и зiшропоновiшого проскту рiшення, тобто в
повному обсязi та сво€часно здiйснювати податковi платежi. fIлатники податку несуть
вiдповiда,tь;liстL ]а ;iор} i],aнIiя подат(ового закоЕодаlвства: фiнансову. адмiнiстративну,



кримiнаJIьн), (пункт l1i.l ст,атгi l1 L Кодексу). Фiнансова вiдповiдмьнiсть установлюеться та
застосову€ться згiдно з нормами Кодексу у виглядi штрафних санщiй та,/або пенi (пlтlкт
I 1 1.2 cTaTTi 1 1 1 Кодексу). За пору,шення правил сплати (перермування) податкiв у строки,
визначенi стат,гею i26 Кодексу, платником сшлачуеться штраф у розмiрах:

- прТ загримчi ло 30 кален:арних лнiв вкJrючно. наступних за ocTaHHiM днем строку
спjIати оуми грошового з(rбов'язання. - l0%o погашеноI суми податкового боргу;

- при затрiiмlii бi,,i-iлс З0 каrT енларI{их днiв, насryпних за останнй днем строку сплати
с},]!{и грошовоl,о зобов'язання, - 207о tiогашеноi сlrии податкового боргу.

УIlрова:iксння Ia викLlнання в,Iмог про€кry рiшення селищноi раJи не потебуе
забезпечення рес\ рсаtlh. оскiltьки податок не с новим.

На:iю рсгуляторного аh-та мож}ть негативно вплин}ти економiчна криза та значнi
темпи iнфляцii,

8. Визцачення показникiв результативностi д[i реryляторпого актд,

!осягнення вIJзI]ачених цi.lей rпляхом виконzlння вимог нового реryляторного акта
ЗабеЗпе.{ить надходжеIIня податку fiа нер}--хоме майно до бюджету Кегичiвськоi селищноi
ради, сприя,гиr\lе його наповненню з lIетою под€шьшого фiнансування заходiв, передбачених
цiльовип{и програмаl,tи.

,Що . r;i.,rькiсних поltазникiв на]ежать: кiлькiсть платникiв податку. на яких
поширюеться дiя регуля,rорно[о акта. та суми надходжеЕь вiд його сплати. До часового
показцика установlIечня ставок пода,iт(у вiдповiдно до вимог Iмнного закоЕодiвства
УкраiЪи, до якiснсго рlвень поiнформованостi суб'ектiв господарюваЕн я таJабо фiзичних
осiб з осцовних IIоjlожеuь aKl,a,

.що вtлгод наjtежить забезпечення фiналсуъання цiльових црограм за рахунок
додаткових надходжень ло бтодiкету Кегичiвськоi селищноi ради вiд сплати податку.

!ля вiлстежечня рез\/,iь,tатrlвtrостi дii регуляторного акта визначено Tzlкi показники:

Таблиця 1 2

N9
п/п

Показник Перший piK
реryлювання

За п'ять poKiB

2022 piK 2023piK
(сплата
згИно з
пiдпунк-

том
266.7.2
cTaTTi

266
Кодексу)

2022 piK -
202б piK

202З piK -
2027 рiк
(сплата
згiдно з
пiдrryнк-

том
266.7.2
cTaTTi

266
Кодексу)

l

1.1

1.2

Кiлькiсть платникiв податку, на яких
поширюватиметься регluяторний акт
(данi навелено в таб.;rицi 1). осiб:
tсридичнi особи;
фiзичнi особи

з9
l929

з9
1929

2 Надходження до бюджеry
Кегичвськоi селиLцноI ра,]и коштiв
вiд сп.]]ати iiодатк\ на iiepyxoмe
май;rо. вiдмiнне BiJ земельноi
дiлянки. (данi яаведено в таблицi 1),

l



2.1,

2.2

тис. грн.:
юридичнi особи;

фiзичнi особи
669,7

12l.5,6
3538,4

6646,9

J

3.1

з.2

Розмiр коштiв i час, що виц)ачаються
суб'скта,ми господарювzlнIUI, пов'я-
занi з виконанням вимог акта"
грн/год.*:
юридичним}l особамц;
фiзичними особами

|2,57/0,з0
4,l9l0,10

46,09/1,00
4,19l0,10

4 PiBeHb поiнформованостi суб'сктiв
господарювання таlабо фiзичних осiб
з осяовних поло}кень акта

Високий Високий

+Розмiр коаmiв. що вчmрочоmuмуmься суб'екmомч zоспоdорювоння - юрudччнuмч
особомч, пов'язончй з вчкононням вuмоz окmо, може буmч змiненuй, якчlо змiнumься
розмiр мiнiмольноi' зоробimноj' плоmч, о час залlrшоеmься незмiннuм (mоблчця 1dоdоmко 1

dо онолiзу ре2уляmарно2о вплuву проенmу рiuJення MicbKoi' podu кПро всmоновлення
ПОdаmкl но нерухоме маЙно, BidMiHHe Bid земельноi' diлянкч но mерumорi| Кеzччiвськоi
селчщноi'ро,Эчл).

9. Впзначення заходiв, ]а допомогою якпх здiйспюватиметься
вiлстеiкення результативностi дii реryляторного акта

Вiдсте;кечяя рез,} ]li Ta,i ивноaтi дii реry,,rяторного акта буде здiйснюватися:
- вiдпiвiдаrьними за його пiдготовку - фiнансовим вiддiлом Кегичiвськоi селищноi

ради шляхом ана,liзу статистичних даних щодо чисельностi rшатникiв податку та
надходження коштiв ;(о бюджету Кегичiвськоi селищноi ради, i{аданих Головним
управлiнням flПС у Харкiвськiй областi, та на пИставi консультацiй з представЕикаNrи
консул ьтативно-lораJ ч и х органiв щодо витрат розмiру копггiв i часу суб'€ктiв
господарювання на аfi K]Helj llя ви},1ог регуJIювання;

- 1 терrliни. визначеili Законом УкраТни <Про засади державноi реryJrяторноi полiтики
у сферi госпо_tарськоТ дlя-tьносгiп га вiлловiдно до методики. затвердженоТ Постановою
Ns308, зi змiна,ми:

. базове вiдсте;ксння бl:е проводитися до дня набуrтя чинностi реryляторним актом з
метою оцiнки !,tан\ c\cL;.lbItltx вi:носин. на врегулювання якt{х спрямована дiя акга;

. повlорне вiдотежевня через piK пiсля hабуття чинностi реryJuгторним :жтом з метою
оцiнки стуреня досягненIiя визнаLIених цим актом цiлей;

. перiодlчнi вiдстеження будуть проводитися раз на ти роки з дlя виконання заходiв
З ПОВТОРнСго вiдсте;ке;tпя з Nlетою визtIачення ступеня досягнення визЕаченrх цим alктом
цiлей.

У разi виявлеттня проблемних питаяь, вони будуть урегульованi шляхом унесенЕя
вiдповiдних зпtiн до регчляторного акта.

Начальник фiнансовоr о вi.lдiлу
Кегичiвськоi ceJl иtцноТ радIi

е"1
олена ТАРАСоВА



Додаток 1

до ана,тiзу реryляторпого впливу

витрАти
нд одноfо суб'скта господарювання веJIпкого i середпього пiдпршемнпrцва, якi

Rинпкають внаслiдок дii регуляторного акту

,]Ys

пth

Вumрurпu За першuй piK За п'яmь poKiB

l 2 3 4

Оцiька <пря,мuхtl вurпраm суб't,кmiв велuкоzо й cepedHbozo пidпрuемпuцпва на
вuконання ре?улювання

1 Витрати на прилбання основних фондiв,
обладнання та прилалiв. cepBicHe обслуговування.
вавчання/пiдвиrцення ква,тiфiкацii персонаJIу
Iощо. грн

Оподаткування цим податком не
передбачае зазначених витрат

2 Витрати на отримання адллiнiстративнrх посJr}т
(дозвtlлiв, лiцеязiй. сертифiкатiв. aTecTaTiB,
погоджень, висновкiв. проведення незалежних,/
обов'язкови;i експертиз, сертифiкацii, атестадii
тощо) та iнших послуг (проведення наукових,
iнших експертиз. страхування топrо), грн

Оподаткування цим податком не
передбачас зазначених витрат

з Ви,грати на оборотнi активи (матерiа.пи,
калцеляроькi товари тощо), грн.

Оподаткуваняя цим податком не
передбачае зазначеяих витрат

4 Витрати. пов'язанi з наймом додаткового
персона,,]у, грн.

Оподаткування цим податком не
передбачае зaвначених витрат

Кiлькiсть суб'ек,гiв господарк)вання Ъеликого й
середнього пiдпртлемниttтва. на яких буле
поширено регулювання (данi наведено в таб.тицi
6 до анаriз1, рег).ляторЕого впJIиву проекту
рiшення MicbKo'i ради кПро встановлеЕня податку
на яер)хоме майно, вiдмiнне вiд ,земельноi
дi.цянки на територii Кеги.riвськоi селищноi
ради)). од_

/.

6 Сплага податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд
земе-,ьноТ.],ij,янки. грн. (Сума яку сгt_патигь тLтьки
один сlб'скг великий чи середнiй iз уржуванням
мiнiма.пьноi заробiтноТ платtl на 2022 piK, 2022-2026
роки)

26875,00 142007,00

,7
CyMapHi витрати суб'сктiв великого й середнього
пiдприемниltтва. Ila викояання рег1,.lпсlвання (вар-
TicTb регулкэвання) (рядок 5 х рядок 6), грн

107500,00 568028,00

Оцiнка варmоспti ud:пiнiсmрапuвнлlх процеаур суб'еюпiв велuкоzо й сереlньоzо
пilп ptteT1.1i uцmва ulоdо в uконанпя реzулювання mа звitпуваннл

I

4



8 Пропедури отри]"{ання первинноi iнформацii про
вимоги рег},люванIrj{ :

Фор,vула: вumраmu часу на оmрuмання
iнформацil' про реzулловання Х варtпiсmь часу
суб'екmа пidпрuс,л,tнuцпzва _(заробimна rшаmа) :
0, ] ,,оо * Х 4/.dЯ ,,рн t.иiнLмальнч зарплаmа
6 700,0а zрн : ]60 zod, у:ttiсяць) : 4,19 zpH

4,19 4,19
(ознайомлення

у перший pik)

9 Процедlра органiзацii викон,lння вимог
регулювання

оподаткування цим податком не
передбачас зазначених витрат

10 Витрати на оборотнi активи (матерiали,
канцелярськi товари тошо). грн

Оподаткування цим податком не
передбачае зазначених витрат

1l Процедура офiцiйного rrодФ{ня юридичними
особами декларачii зi сплати податку конIро-
.тIюцчому органу:

Фор.лlу.па -,

вumраmч часу з пidzоmовкu mа поdання
dекларацii Х вuрmiсtпь часу суб'еклпа
пidпрuсuнuцtпв а (зароб imна ruшmа)

- за перulчй piK : 0,2 zod.** Х 11,88 zрн
(MiHiMaltbHa зарпjlаmа б 700,00 zpH : 160 zod, у
лtiсяць) : 8,38 ерн:

- за а'япь poKiB : 0,2 zоd. zpH Х 8,38 zрн Х
5 poKiB : 4I ,90 zpH

8,38 41,90

12 Iнпri прочелури Не передбачено

l) РАЗОiч{ (сума ряrкiв: 8 + 9 + 10 + 1l +'12 ), грн 12,57 46,09

14 кiлькiсть с_чб'r;ктiв господарювання великого й
середвього пiдприемництва (юриди.пri особи), на
яких бl,де поширено регулювання, од.

.+ 4

15 CvMapHi витаги суб'сктiв великого й сtреднього
пirlприсмництва на виконzlння регуJIювalння
(BapTicTb регу,шовання) (рядок 1З х рядок 14), грн

50.28 184,зб

16 РАЗаМ (cyllta ряdкiв: 7 + 15),2р11 107550,28 568212,36

*BioпoBiOtto ou п)нкiп.\, i карtпtt li .lti.lt<,zaltyзeBux нормаmuвiв чuсельносmi працiвнuкiв
бухzаlпlер: bHt,eo об.tiкl,, (,|Iаказ \,4iнiсmерсmва працi i соцiальноi полimuкu YKpatHu Bid 26
вересня 2()0З 1l, ю, "Мр269 к !,Iiлr:еа:tузевi opшamuBu чuсельноспi працiвнuкiв бусzмmерськоzо
облiкуll),

I



розрахунок вiлtrовiдних витрат на одного суб'екга господарювання

Таблuця 2

Bal вuпраm У першuй
piK

Перiоduчнi

(за piK)

Вumрапu за
п'яmь poKiB

Витрати на придбання <-tсновних фондiв,
обладнання та приладiв, cepBicHe обслу-
говування. навчаяня/ пi,цвищення ква.пiфi-
кацii персонаlry тощо, грн

Оподаткування цим податком не передбачае
зазначених витрат

Таблuця 3

Виd вumрапl Вumраmu на
прохоduсеннл
вidповilнtм
процеdур
(вutпраtпu
часу, на

експерmuзu
tttouqo)

Вuпраtпu
безпосереdньо
на оmрhиаI!ня

dозволiв,
лiцензiй,

серtпuфiкапiв,
сlпраховuх

полiсiв

Разом
за piK
(сmар-
mовuй)

Вum-
раrпu

за
п'яtпь
poKiB

Витрати на отримання адмiнiстра-
тивних посл).г (дозволiв, lliцеrrзiй,
сертифiкатiв, aTecTaTiB, погоджень.
висновкiв" проведення незаIеж-
нrтх/обов'язкових експертиз, серти-

фiкачiI. aTccTaltii rоцо} та iнших
посrryг (провелення наl,кових. iнших
експертиз, страхування тоцо), грн

Оподаткувалня цим податком не передбачас
зазначеЕих витрат

Таблuця 1

Вud вumраrп За першuй piK Перiоduчнi

(за насmупнuй
рФ

Вumроmа за
п'яmь poKiB

Витрати на оборотнi активи (матерiа,ти,
канце,лярськi товари тощо). грлI

Оподаткуваrrня цим податком не передбачае
зазначених витрат

Таблuця 5

Bud вumрпm Впmрапu на олLцаmу працi | Вumраmu за п'яtпь
dоdаmково найманоzо | poKiB

персона"lу (за piK)

Витрати, пов'язанi з

додаткового персонаху, 1тн
Сполаткування цим податком не передбачае

зазначених витрат
наи14ом

I

I

I



Таблuця 6

*ВаРПiСmь вumраh.., пtлв'язанuх з ознайоitъ,tенням з вчлло?а,+ru dерэюавноzо ре4)лювання,
процеdурою офiцiйноzо пrldсlнltя аек.цсlрацii зi сплаtпu поdаmlry конпралюючому opza+y,
вuэначаспlься l|t:я::a),,.! :пj!о}!сlння riцкпtlчltuт вumрап часу персонсцу на заробimну wшлпу в
поz.оduнно.uч розмiрi с пецi аl ic mа в idповiDноi ква,tiфiкацil.

Розрахунок витраr с,чб'сктiв господарювання на сплату податку за 1 кв. м житловоi
та./або нежи'lltозоi liepyxoMrlcTi, цо переб)rвас у ix власностi, наведено в таблицi 3 до аналiзу
регуJUIторногс :J]l'j1.lBv прO{к't} рiтrеuня MicbKoi ради кПро встановлення податку на нерухоме
майно. вiдмiняе uiд зэпле:tьноi дi.rяяки на територii Кегичiвськоi селищЕоi ради>. BapTicтb 1

Ваd вumраm Вuпраmu
часу на

ознайолп-
лення 3

в uмоzалru
dерлсав-

HOzo ре4)лю-
вання, zol.

Вumраmu
на оплаrпу

часу на
ознаЙом-
лення з

в,Llrоzалrц
dерсrаь

Hozo

реZулю-
вання,

ZpH

Разом
за

перuluй
piK

За п'яtпь
poKiB

Витрати, пов'язанi з отриманням
первинноi iнформаuii про вимоги
регулювання, грн:
0,l zod. Х 11.88 lptt 1.ttiui,ualbitu

зарfuлаlпа б 700,00 zpH : Iба zoc) на
лliсяць) - -1,19 zpH

0.1 41,88 4,19 4,19
(ознайомлення
в перший pik)

Таблuця 7

Вud вuпtраm Вumраmu
часу на

ознайом-
лення з вuмо-
zаvu dерlсав-
ll0ec реq)лю-
вання, zol.

Вапраtпu на
оп.lаmу часу
на ознайом-

ленпя з вuлu)-
zaMu dерlкав-
HoZo ре4)лю-
8ання, zpB

Разолп

за
перuluй

piK

За
п'яmь
poKiB

Витрати, пов'язанi з процедурою
офiцiйного подання юридичними
особами декларацii зi сп;tати податку
контролюючоN,iY оргапу. грн:

- за перluuй pit: 0,2 zоd, Х 1},88 zpH
(MiHiManbHa ,JарllлаI7ла б 700,00 zрн :

]б0 zo0. на йсяць) = 8,38 zpH;

- за п'япь poKiB: (),2 zoi. Х 8,3В zptL Х
5 poKiB : 11 ,9l) zрн

, п) 41 .88 8,3 8 41,90

ll



Кв, м Hep\*oмocTi моrке з\{iнюватися в разi змiни розмiру MiHiMa,rbH ri заробiтноi плати на 01
сiчня звiтного ( поJаткового } рок\, Hr законодавчому piBHi.

Начальвик фirrансового вiддiлу
Кегичiвськоi селищноl ради олена ТАРАСоВА



flодаток 2

до ана,тiзу регуляторного впливу

тЕст
малого пiдприсмництва (М_Тест)

1. Консультачii з представнпками MiKpo- та малого пiдпри€мпицтва щодо оцiнки
пливу реryлювання

Консультацi'i щодо визначеннJ{ впливу запропоновiшого регулювtlЕня на суб'ектiв
малого пiдприемництва (MiKpo- i пrалi) та детzшьного перелiку процедур, виконання яких
необхiдно для здiйснення рег).lюваtlня. прове-lено вiдповiлальними за пi.щотовку проскту
регуJIяl,орного акта (лютий - березень 2021 року).

Таблиця 1

J{b

п/п
Вид коясультацii (публiчнi коЕсультацii

прямi (круглi столи, наради, робочi
, зустрiчi тощо), iнтернет-консультацii

прямi (iнтернет-форуми, соцiальнi
мережi тощо), запити (до пlлприсмцiв,

експертiв, науковцiв тощо)

кiлькiсть
учасникiв
копсульта
цiй, осiб

OcHoBHi

результати
консультацiй

(опис)

1 Робоча Bapeuia по обговоренню с,тратегiчпого
плaшу громади

9 FIадано
прогrозицiТ щодо
вдосконалення
проекту акта

2. ТЪлефонний запит |2 Витрати часу щодо
виконання вимог

регуJIюмння,
витрати, пов'язанi iз
веденням облiку,
пiдютовкою та
поданням звiтностi
державним органа}.{

). Залити до суб'ектiв ммого бiзнесу 10 Витрати часу щодо
ви:{онання вимог

регулювання,
витрати, пов'язанi iз
веденням облiку,
пiдготовкою та
подiшням звiтностi
державним органам

Вiдповiдно до стст.10, 12,, 266 Кодексу
вiдмiнне вiд земе:rьноi дi-тянки) ставки податку
оо eKTlB HeplxoMocтl в розмlрt. шо не перевицIус

(у частинi податку на нерухоме майно,
встановлюються зfulежно вiд типiв таких

1,5 вiдсотка розмiру мiнiмальноi заробiтноi



плати, установленоi законоLt на 01 сiчня звiтного (податкового) року, за 1 кв. м зага,тьноi
площi об'екта житловоi та нежитловот нержомостi, у тому .п.tслi його часток.

3. Розрахунок витрат суб'ектЬ малого пiдприемнпцтва
на виконання вимог реryлювання

2. Вимiрювання впливу реryлюванIrя на субrектiв малого
пiдприсмницгва (MiKpo- та малi)

розрахункова кi;lькiс,гь суб'ектiв малого пiдприсмництва, на яi(их поширю€ться
регулювання, - 35 осiб, у тому числi ма,rого пiдприемництва 29 осiб та мiкропiдприемництва_6.

__ Питома'вага сl,б'ектiв:"tапого пiдприсмництва (MiKpo- та Ma,Ti) у зага:rьнiй кiлькостi
суб'ектiВ господарюваЕня! на яких справля€ вплив дiя запро.rоновано.о регуJrювання,становить 89,8% (,raHi наведенi в таблицi б анатiзу регуJlяторного. впл""у ,rро.*ry
регуJuIторtIоIо акта - рilлсння Кегичiвськоi селищноi ради <про встановлення податку на
неру{оме rtайно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки на територii Кегичiвськоi селищноi радл>).

. Регуля,горний акт поширюсться на суб'ектiв госполарювання селищц у тому числi тих,
якi перебувають на об:riкl,в податI(ових органах iнших областей УкраiЪи, й "йr" об'еrстrr
нерlхомос,гi на територiI КегичiвськоТ селицноI ради.

Таблиця 2

,Yp

п/п

Найменування оцiнкп У першuй
(сmорповuй) piK
упроваdеrcеннл
ре?улюваннл

Перiоduчнi
(за

насmупнuй
piK)

Вumраmu за
п'яmь poKiB

1 ) J 4 5

оцiнка <прltиtсrD вkпlроrп суб'с,кrпiв ,Manozo пilпрuемнuцлпва на вuкопання реzулюванпя
l Придбання необхiдного облал-

нання (пристроiв, машин,
механiзмiв)

Не передбачае витрат на придбалня основних
фондiв, обладнання та приладiв, cepBicHe
обслуговування. навчаншI / пiдвищення квалiфiкацii
rtepcoнajly тощо

2 Витрати на оц)имання a:bMiHicT-

гативних посл} г (:озво,liв, лi-
чензiй. сертифiкаr iB. а гсс гатiв,
погоджень, висновкiв, прове-
денЕя незаJIежних/ обов'язкtr-
вих експертиз. сертифiкацiI,
а,тестш.(ii то:цс) la itтluих послуг
(проведення наукових, iнших
експертиз. страхрання тощо),
грн

J Витрати на оборотнi активи
(MaTepia-rl-r, канце.тярr:ькi 19gпрц
тощо), грн

Оlrодаткування цим податком не передбачас
з,вначених витрат

.+ Витрати, пов'язанi з rrаймом
дOдаткового персон.цу, грн

Оподаткування цим податком не передбачае
зазначених витрат

) Кi.Iькiсгь суб'сtгiв MiKpo- та j

мilлоl о пlJприсмництва (юри- 
|

з5 з5 35

l



дичнi особи), Ira яких буде
поширено рец.гlювання (даяi
наведено в таблицi 6), од.

6 Сплата податкv на нерухоме
майно, вiдмiнне вiд земе.rьноi
дi:rянки. грн.

16061,52 17201.86 84868.94

7 CyMapHi витрати суб'сктiв
Miкpo- .та машого пiдприем-
ництва, flа виконання регулк)-
вання (BapTicTb регулювання)
фядок 5*6), грн

_ý62 l5з.20 602 065,10 2 970 4|2,90

О цiн ка варtпос tпi adMiHicmpamuBtux процеdур суб'€хлпi8

Mollozo п idпр аемнацmв а ulоdо в uконаннл ре4,лювання лпа зsitлrуванпя

8 Прочелlри отримання перtsи-

нноi iнформацii про вимоги
регулюван}iя:

Форлtv.па,

вulпраlпu часу на оmрuмання
lнформацil про ре?улювання
Х варmiсmь часу су6'екmа
пidпрuелtнuцmва (заообimна
luапа) : 0,1 Zоd,* Х
4 1,88 zpH (ltiHilttaлbHa зарп,lаlflа
6700.0а zpH : lб0 zod, на
мiсяць) - 1,19 zpH

4,19 Не передбачае
витрат

(ознайомлення
в перший piK)

4.19
(ознайомлення
в першиЙ piк)

9 Пропедура органiзацi'i вико-
нztння вимог регулювання

Оподаткування
заз

цим податком не
начених витрат

передбачас

l0 Витрати на оборотнi активи
(матерiа,rи, канцелярськi товари
тощо), грн

Оподаткування цим податком не передбачас
. зазначених витрат

1l прошедlра офiчiйного подання
юридичними особами декла-
рацii зi сплати податку контро-
люючоNl}, орган,,l:

Форitlуло:

вuцраmu часу з пilеоmовкч mа
по(|аttня dек.tарацii Х варmiсrпь
часу суб'сь,mа пidпрuемнuцmва
(заробimна шаmа)

- за перuluй piK : 0,2 2оd,* Х

8,з 8 8,38 41,90

]



41,88 zpH (-ltiHiMolbHa зар-
пцаmа б 700,00 zpH : ]60 zod.
на мiсяць) : 8.38 ерн,,

- за п'яmь poKiB = а,2 zod. Х
4l ,88 zpH Х 5 poKiB : 1l ,90.zрн

12 IяrTri процедурлl Не передбачено

1з РАЗОI\{ 1срв рядкiв:8 + 9 + 10 +

11+ 12),грн
8.з 8 46.09

14 Кiлькiсть суб'ектiв MiKpo- та
мапого пiдприсмництва (юри-

дичнi оеоби). на яких буле по-
ширеIrо рег,, jlloБatiHJI, од.

з5 35 35

l5 CplapHi витрати суб'ектiв
MiKpo- та ма_ltого пiдприем-
ництва, Еа tsиконаЕня реI,улю_
ванвя (вар,гiсть легулювання)
(рялок 1З х рялок 14), грн

4з9.95 ]qi 1п 161 3,1 5

16 РАЗОМ (сума рядкiв: 7 +l5),
гря

562 59з,l5 б02 з58.10 2 972 026,05

*||:|\l:i.Bll ll,, ,'п l,, l!!,m! ! кrtрmч ll .чiжлtlлузевчх нормаtпuвiв чuсельносtпi працiвнuкiв
бусzаlmерськоzо об.|iку (Наказ Мiнiсmерсmва працi i соцiмьноt полiпuкu YKpaiHu Bid 26
вересня 2{Л j рок1, Nо2б9 к l,[iжzоlузевi нормаmuвч чuсельносmi працiвнuкiв бух,zмmерськоzо
облiку)).

БЮДЖЕТНIВИТРАТИ

ва a;ivliяie l руванIIя рецlлюванrrя суб'скгiв маJIого пЦпрrrсмниlцвд

!ержав;tе реI},JIсваfiня не передбачас }"творення IIового держчвного оргаяу (або
нового структурного пiлроздiлу дiючого органу).

Незапежно вiд i,ого -rи булуть встаяовленi ставки податку видатки контроJIюючих
оргапiв та оргаiriв мiсцевоl,о самовряд),вання не змiняться.

Орга;lи riicrleBtlгo самовряJуванl+я нздiленi повновчDкеннями встановлювати ставки
мiсцевих податкiв (зборiв). не зryriнюючи порядок ix обчислення, сплати та iншi
а.щлiнiстративнi процедурлr.

Bi-rtioBi_rlro до вk\lог Ко:екс1 контроль за правильнiстю нарахування. повноюю i

свосчаснiс] ю cll_iaTl; 1lo_lalKiБ лок..Iадено на контолюючi органи.
Бюдхiеттti витрати на алмiн iстрl.ваняя реryлювtlння суб'ектiв малого пiдприемництва

(Miкpo- та lla,rolo; з:iйснкlюгься в Ile,+(!tx бюджетних асигнуваль для вiдповiдного дiюqого
органу.



LYs

п/п
Показнuк

Першай piK
реzулювання

(сmарmовай), zpH

За п'яtпь poKiB, zpH

1 3 4

1

Оцiнка <лрямих> витрат суб'ектiв MiKpo- та
мztлого пiдприемничтва на виконiu{Ея
регулювання, грн (рядок 7 таблицi 2)

562 l5з,20
?,970 412.90

) Оцiнка BapTocTi алмiнiстративних процедур
дlя суб't,к,t,iв MiKprb i ма.ltrго Iliлприсм-
ниI(т,ва Iцодо виконаннJI реryлювання та
звiт}ваяня. грн (рядок 15 таблиrri 2)

4з9,95 161з,15

) CyMapHi вLlтрати суб'сктiв MiKpo - та малого
пiliприемlrlтцтва на виконання запл!lнова-
НОго рег}r":Iювання (рядок 1+ рядок 2), грн

562 59з,15 2 972 026,05

4 Бюджетнi витрати на адмiнiстрування
регу.Irювання суб'ек,riв MiKpo- та ммого
пiдприсмництва. грн

х х

5 CyMaPHi витрати на виконанЕя заплaшо-
вitного реI,у"[юванчя (рядок 3 -t рядок 4). грн

562 593,15 2 912 026,05

4. Розрахунок с)iмарних витрат суб'сrсгiв малого
пйприсмницr,ва, що впникають на виконання вимог регулювання

Таблиця З

5. Розроб.:rення кориryючих (пом'якшувальних) заходiв
.tля uа"rогс пiдприемництвд щодо запропоновапого регулювання

ПодатковлIлr кодексоN{ Украlни визначаються об'ект, база оподаткуванIlя, податковий
перiод, порядки об.тис;tення ср4и l]одатку, Ьбчислення с}м податку в разi змiни влtlсника
об'скта опода-ritування, строк, порядок сплати податку та iнmi його обов'язковi елементи й
повновФt(еijня opt,ai:io ltictteBoro самоврядування щодо його встановлення.

Iiей 1,o.;,.i,ri: l]i ., ]](],тtи\I. При йоr,о залровадженнi для суб'еюiв MiKpo- та ма,того
пiдприемнIлu,rва на законолавчом1, piBHi вже застосовано коригуючi (пом'якшувальнi)
З(Жоди. а calle: не l об'гкl ами оподаткуваlння об'екги нежитловоI нерцомостi. цо
використовyються суб'ектачrя господарювання малого та середнього бiзнесу, якi провадять
дiяльнiсть - v \Iаiiих архiтектурIrих формах та на ринкzrх, булiвлi, споруди
сiпьськогосподаDських t,сlваровиробникiв (кrриличних та фiзичних осiб), що вiднесенi до
Класу кБу,-liвлi uiльсь{(.,l осitодарсьl(ого призначення, лiсiвництм та рибного господарства)
(код 127l) f]ержавногс юrасифiкатора булiвель та споруд ДК 018-2000 та не здаються ix
ВЛаСНИКаМt{ В ОРе}tД}-'. ,ТlЗИНГ. ПОЗИЧКУ ТОЩО.

Просtстопл реt }.,lя горн(,го iiKTa загцопоновilнi значно нижчi розмiри
максимаlьно _lозвоiе:t, :[(liаткови]чI кодексом Украihи, а дJIJI певних об'ектiв
передбаченi rll_.,: ,L]:; .,е сl,Rорить зIIачного фiвансового наваптаження
господарювання.

У реii,,,tяторному aKri передбачаеться зберегги пiльry в розмiрi
госпо;]орсоких (iiрисадаб;их) бlлiвель - допомiжних (нежитлових) примiщень, до яких
ЕаЛеЖа'II, capa'i. х:riви,. iapa;ti, -riгаi KyxHi. r,тайстернi, вбира,тьяi, погреби, Еавiси, котельнi,
бОЙЛернi. i'"l:rli,::i l,:r,n,; l_: ,,l..*; .li.цс,iаuцii тощо! що перебувzlють у власностi жителiв громади.

ставок нiж
HeplxoMocTi
на счб'ектiв

l00% для



Зазначена пiльга з подаl,ку не застосовусться до об'скта/об'ектiв, що використовlтоться ii
власникаN{и з \rетою одержання доходiв (здшоться в оренду, лiзинг, позичку,
викорисrовуються в пi lliрilсN,Ilиuькiй дiя,тьностi).

Нача.rrьник фiнансового вiддiлу
КегичiвськоТ се;ицl.rоТ раJи олена ТАРАСоВА

e"l


