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АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Золотоніської міської ради 

«Про місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2018 рік» 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання 

              

      Відповідно до підпунктів 4 та 5 пункту 3 статті 12, статей 10, 265, 266, 267, 268, 

268
1
, 269,270-289 та глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, 

Золотоніська міська рада щорічно затверджує рішення «Про місцеві податки і 

збори на території міста Золотоноша на 2018 рік» та публікує його на сайті міської 

ради (електронна адреса: http://zolotonosha.osp-ua.info) та в місцевій газеті 

«Златокрай».   

Проект рішення розробляється  фінансовим управлінням Золотоніської 

міської  ради   та публікується в засобах масової інформації . 

Визначення проблеми, яку пропонується вирішити шляхом державного 

регулювання Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Податковим кодексом України (надалі – Кодекс) повноваження щодо 

встановлення місцевих податків і зборів, у тому числі єдиного податку, покладені 

на органи місцевого самоврядування. 

Кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити 

ухвалення рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих 

податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому 

планується їх застосування.  

Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків та зборів 

належать: податок на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки (об’єкти житлової та нежитлової нерухомості), транспортний податок та 

податок на землю), єдиний податок та два збори: збір за місця для паркування 

транспортних засобів та туристичний збір. 

Шляхом прийняття проекту рішення „Про затвердження Положень та ставок 

місцевих податків і зборів на території міста Золотоноша на 2018 рік”  

передбачається розв'язати проблему прозорості встановлених місцевих податків і 

зборів, збільшення надходжень до місцевого бюджету 

Через значне податкове навантаження, що виникло внаслідок збільшення 

мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму громадян, виникла 

проблема, яку не можливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, тому 

міська рада вирішила розв’язати її шляхом прийняття  рішення та винести на 

розгляд територіальної громади ставки без змін, які прийняті на 2017 рік. 

Таким чином, запропоновані в такому вигляді ставки місцевих податків і 

зборів не створять значного навантаження на суб’єктів господарювання. 

         У разі не встановлення місцевих податків і зборів вони повинні сплачуватися 

платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за 

мінімальними ставками (підпункт 5 пункту 3 ст. 12 ПК України). 

 Інформація щодо прийняття місцевих податків і зборів на 2018 рік на рівні 

ставок 2017 року максимально розповсюджено серед суб’єктів господарювання. 

Висловлення пропозицій, нарікань чи скарг від суб’єктів господарювання щодо 

регуляторного акта не надходило.  

http://zolotonosha.osp-ua.info/
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                       Динаміка надходжень місцевих податків і зборів  становить: 
 (тис.грн.) 

Види надходжень Фактичні 

надходження за 

4 місяці 2016 

року  

Фактичні 

надходження за 4 

місяці 2017 року 

Відхилення до 

відповідного 

періоду 2016 

року 

Темп росту 

до відповід-

ного періоду 

2016 року 

Податок на майно: 271,0 325,3 54,3 120,0 

в т.ч. 
Податок на майно відмінне від земельної 

ділянки сплачений юридичними особами, 

які є власниками об’єктами житлової 

нерухомості 

13,7 1,8 -11,9 13,1 

Податок на майно відмінне від земельної 

ділянки сплачений фізичними особами, які 

є власниками об’єктами житлової 

нерухомості 

  10,6 10,6  

Податок на майно відмінне від земельної 

ділянки сплачений фізичними  особами, 

які є власниками об’єктами нежитлової 

нерухомості 

  12,3 12,3  

Податок на майно відмінне від земельної 

ділянки сплачений юридичними особами, 

які є власниками об’єктами нежитлової 

нерухомості 

257,3 300,6 43,3 116,8 

Транспортний податок з фізичних осіб 0,4 -25,0 -25,4 -6250,0 
Збір за місця для паркування транспортних 

засобів 
24,0 30,7 6,7 127,9 

Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами 
0,6 0,7 0,1 116,7 

Єдиний податок: 3214,4 3983,5 769,1 123,9 

Єдиний податок з юридичних осіб 460,5 561,5 101,0 121,9 
Єдиний податок з фізичних осіб 2696,4 3481,1 784,7 129,1 
Єдиний податок з 

сільгосптоваровиробників, у яких частка 

с/г виробництва за попередній податковий 

рік дорівнює або перевищує 75% 

57,5 -59,1 -116,6 -102,8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

           У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених  статтею 10 

Податкового кодексу України,  рішенням міської ради, такі податки і збори 

повинні  сплачуватися платниками у порядку, встановленому Податковим 

Кодексом  України за мінімальними ставками. 

 

                Основні групи, на які проблема  справляє вплив: 

Групи (підгрупи)                      Так Ні 

Громадяни так  

Держава так  

Суб’єкти 

господарювання, у тому 

числі суб’єкти малого 

підприємництва 

 

 

так 

 

 

 

 

ІІ. Ціль регулювання 

 

Основною ціллю регулювання  є: 
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          1. Забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 268
1
, 269 , 

глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України  шляхом встановлення місцевих 

податків і зборів на території м. Золотоноша. Проектом рішення передбачається 

затвердити місцеві податки і збори :  

податки 1) податок на майно, який складається з: податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку;  

2) єдиний податок; 

збори    1) збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний 

збір; 

            2. Вчасне наповнення доходної частини міського бюджету, за рахунок 

мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян та держави. 

            3. Встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів місцевих податків і 

зборів; 

 4. Застосування доступних та прозорих механізмів для впорядкування 

сплати місцевих податків і зборів. 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи  Опис альтернативи 

Альтернатива 1. 

Не встановлювати рішенням міської 

ради  ставки місцевих податків і зборів  

на 2018 рік 

Така альтернатива є неприйнятною в 

зв’язку з тим, що відповідно до статті 

12 Податкового кодексу України на 

території міста Золотоноша 

застосовуватимуться мінімальні 

ставки місцевих податків і зборів, що 

не дасть можливості наповненню 

міського бюджету в повному обсязі. 

Це негативно вплине на 

життєдіяльність територіальної 

громади, а саме на своєчасність 

виплати заробітної плати, розрахунки 

за енергоносії, забезпеченість шкіл і 

дошкільних навчальних закладів 

дитячим харчування і т.д. 

Альтернатива 2. 

Прийняти  рішення «Про місцеві 

податки і збори на території міста 

Золотоноша на 2018 рік» в 

запропонованому  вигляді. 

Прийняття даного рішення міської 

ради забезпечить встановлення чітких 

та прозорих механізмів справляння та 

сплати місцевих податків і зборів на 

території міста та відповідне 

наповнення міського бюджету. 

Забезпечення фінансової основи 

самостійності органу місцевого 

самоврядування. 
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Альтернатива 3. 

Прийняти рішення  міської ради «Про 

місцеві податки і збори на території 

міста Золотоноша на 2018 рік»  із 

ставками вищими за запропоновані  в 

проекті  

Прийняття такого рішення призведе 

до: значного збільшення 

навантаженості на суб’єктів 

господарської діяльності, недоїмки із 

сплати податків і зборів,  

заборгованості по єдиному 

соціальному внеску та  кількості  

фізичних осіб-підприємців, що 

припинять  свою діяльність. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування  

Вид 

альтернативи 

 Вигоди   Витрати 

Альтернатива 

1 

Відсутні  Відповідно до статті 12 

Податкового кодексу України на 

території м.Золотоноша 

застосовуватимуться мінімальні 

ставки місцевих податків і 

зборів, а плата за землю 

справлятиметься із 

застосуванням ставок, які діяли у 

попередньому бюджетному 

періоді, що не дасть можливості   

наповненню міського бюджету в 

повному обсязі. Це негативно 

вплине на життєдіяльність 

територіальної громади, а саме  

на своєчасність виплати 

заробітної плати, розрахунки за 

енергоносії, забезпеченість  шкіл 

і дошкільних навчальних 

закладів дитячим харчування і 

т.д. 

Альтернатива 

2 

1.Забезпечення відповідних 

надходжень до міського 

бюджету від сплати 

місцевих податків і зборів. 

2.Створення фінансових 

можливостей міської влади 

для задоволення соціальних 

та інших потреб 

територіальної громади. 

Витрати на проведення 

відстежень результативності 

даного регуляторного акта та 

процедур з його опублікування 

Альтернатива 

3 

1.Забезпечення додаткових 

надходжень до міського 

бюджету від сплати 

Витрати на проведення 

відстежень результативності 

даного регуляторного акта та 
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місцевих податків і зборів. 

2.Створення значних 

фінансових можливостей 

міської влади для 

задоволення соціальних та 

інших потреб 

територіальної громади. 

процедур з його опублікування. 

Підвищення соціальної напруги, 

що призведе до нерозуміння між 

міською владою та фізичними 

особами- підприємцями,  

негативний вплив на довіру до 

влади. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні  Відсутні  

Альтернатива 2 Отримання можливості для 

покращення рівня соціальної 

захищеності територіальної 

громади в цілому та кожного 

мешканця міста 

Відсутні  

 

Альтернатива 3 Отримання додаткової 

можливості для покращення 

рівня соціальної захищеності 

територіальної громади в 

цілому та кожного мешканця 

міста 

Відсутні  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання   

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні  Затрачений час  на 

вивчення нормативно-

правової бази з даного 

питання 

Альтернатива 2 Забезпечення прозорих та 

зрозумілих умов з питань 

справляння місцевих податків 

і зборів 

Затрати часу, необхідні 

для вивчення положень 

про місцеві податки і 

збори; матеріальні 

витрати на сплату 

місцевих податків та 

зборів суб’єктами 

господарювання, які 

підпадають під дію 

регулювання, а саме 

16472,4 тис. грн. 

(очікувана сума місцевих 

податків і зборів 

сплачених СГД у 2018 

році) 

Альтернатива 3 Відсутні  Забезпечить додаткове 

навантаження на малий 
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та середній бізнес. 

Негативно вплине на 

сплату місцевих податків 

і зборів, призведе до їх 

заборгованості та 

заборгованості по сплаті 

єдиного соціального 

внеску. Збільшить 

кількість  суб’єктів 

господарської діяльність, 

які вимушені будуть 

припинити свою 

діяльність. 

                     Станом на 01.05.2017 року в м. Золотоноша  перебуває на обліку  

суб’єктів господарювання: 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

що підпадають 

під дію 

регулювання, 

одиниць 

 

 

 

 

 

  

 

947 

  

 

 

 

947 

Питома вага 

групи у загальній 

кількості, 

відсотків 

  100  100 

             Оцінка впливу на сферу інтересів великого та середнього бізнесу не 

проводилась, так як вони не підпадають під дію регуляторного акта. 

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

                   

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності ( за 

чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1 1 Встановлення ставок за 

мінімальним розміром 

Альтернатива 2 4 Встановлення 

запропонованих ставок, 

але вони є не 

максимально можливі. 

Альтернатива 3 2 Встановлення ставок за 

максимально можливими  
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Рейтинг 

результативнос

ті 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 Відсутні  Відсутні  Проблема 

продовжує існувати 

Альтернатива 2 Прийняття рішення «Про 

місцеві податки і збори на 

території міста Золотоноша 

на 2018 рік» у 

запропонованому проекті 

на 2018 рік забезпечить 

встановлення чітких та 

прозорих механізмів 

справляння та сплати 

місцевих податків і зборів 

на території міста і принесе 

загальну вигоду як для 

органу місцевого 

самоврядування так і для 

суб’єктів господарювання. 

Відсутні  Проблема існувати 

не буде 

Альтернатива 3 Прийняття рішення в 

такому вигляді призведе до 

значного збільшення 

навантаженості суб’єктів 

господарської діяльності - 

фізичних осіб, збільшить 

недоїмку із сплати ними 

податків, заборгованість по 

єдиному соціальному 

внеску та призведе до 

припинення діяльності. 

Відсутня  Проблема існує: з 

однієї сторони 

максимально зможе 

наповнитись 

бюджет, з іншої  

велике 

навантаження на 

фізичних осіб –

підприємців 

            

Рейтинг Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта  

Альтернатива 1 Існування проблеми Нестабільна політична 

ситуація  

Альтернатива 2 Часткове вирішення проблеми Зміни в податковому 

законодавстві 

Альтернатива 3 Альтернатива неприйнятна, в 

зв’язку з значним збільшенням 

податкового навантаження на 

суб’єкти господарювання 

Відсутня  
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          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми 

   Вирішення  проблеми, зазначеної в розділі І  цього Аналізу повинно 

здійснюватися шляхом  прийняття рішення міської ради «Про місцеві податки і 

збори на території міста Золотоноша на 2018 рік» з дотриманням вимог Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності. 

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є  

1. Прийняття  рішення «Про місцеві податки і збори на території міста 

Золотоноша на 2018 рік» із  запропонованими розмірами ставок.   

2. Оприлюднення рішення у друкованому вигляді в газеті «Златокрай» в терміни 

встановлені законодавством, а також на сайті міської ради для максимального 

інформування територіальної громади, в т.ч. і  суб’єктів господарювання. 

3. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо встановлення  

ставок місцевих податків. 

4. Інформування  платників про встановлені Податковим кодексом України 

правила справляння податків. 

5. Забезпечення дотримання  принципів державної регуляторної політики, а саме: 

доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, 

принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Запропоновані в такому вигляді ставки місцевих податків і зборів не призведе 

до соціальної напруги серед суб’єктів господарювання. 

 

          VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги. 

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої 

влади або органів місцевого самоврядування відсутні. 

Тест малого підприємництва додається. 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Термін дії регуляторного акта 2018 рік. 

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю 

існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований 

при її зміні. 
            

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
Основними показниками результативності акта є: 

             - Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати 

місцевих податків і зборів, а саме :        
(тис.грн.) 

Місцеві податки і збори 

Очікувані 

фактичні 

надходження  за 

2017 рік 

Очікувані 

фактичні 

надходження 

на 2018 рік 

Приріст 

( +,-) 

Податок на майно відмінне від земельної 1005,0 1060,3 +55,3 
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ділянки  

Збір за місця для паркування транспортних 

засобів, сплачений фізичними особами  
186,8 197,1 +10,3 

Туристичний збір 1,8 1,9 +0,1 

Єдиний податок 14420,0 15213,1 +793,1 

- Кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта 
становить станом на 01.05.2017 947 осіб; 
- Рівень поінформованості платників місцевих податків і зборів стосовно 

основних положень регуляторного акта. Проект рішення оприлюднений на сайті 
міської ради (електронна адреса: http://zolotonosha.osp-ua.info) та в місцевій газеті 
„Златокрай”.   

Створення фінансових можливостей міської влади для задоволення 

соціальних та інших потреб територіальної громади, а саме: забезпечення 

першочергових соціальних видатків, зокрема виплата заробітної плати та 

проведення розрахунків за енергоносії,  виконання програми соціально-

економічного розвитку міста. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Базове  відстеження буде здійснено до набрання чинності регуляторного акта.  

Повторне  відстеження – за 3 місяці до закінчення дії даного регуляторного акта.  

Для встановлення кількісних та якісних значень показників результативності 

регуляторного акта використовуватимуться статистичні дані за відповідний період. 

 Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.  

 

В.о. начальника фінансового управління                                           Г.А. Степовенко 
Обод 

52240 

http://zolotonosha.osp-ua.info/
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ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест) 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 

виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 

у період з 3 травня 2017 року по 12 травня 2017 року. 

Порядковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі 

столи, наради, робочі зустрічі 

тощо), інтернет-консультації 

прямі (інтернет-форуми, 

соціальні мережі тощо), 

запити (до підприємців, 

експертів, науковців тощо) 

Кількість учасників 

консультацій, осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

1. 

 

 

Робоча зустріч 25 Презентація проекту 

рішення „Про затвердження 

Положення та ставок 

місцевих податків і зборів на 

території міста Золотоноша 

на 2018 рік” 

Доведення до відома 

присутніх розрахунки та 

обґрунтування нагальної 

необхідності перегляду 

місцевих податків та зборів 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 947 (одиниць), у т.ч. малого підприємництва (спрощена система 

оподаткування)  
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до 
таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).  

 
6. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання 
Поряд

ковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів)  

Формула: 

----- Відсутні  
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Кількість необхідних одиниць 

обладнання*вартість одиниць 

2 Процедури повірки та/або постановки на 

відповідний облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого 

самоврядування  

Формула: 

Прямі витрати на процедури повірки 

(проведення первинного обстеження) в 

органі державної влади + Витрати часу на 

процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (з/плата) Х оціночна 

кількість процедур обліку за рік) Х кількість 

необхідних одиниць обладнання одному 

суб’єкту малого підприємництва 

------ Відсутні  

3 Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні 

матеріали)  

 

Формула:  

Оцінка витрат на експлуатації обладнання 

(розхідні матеріали та ресурси на одиницю 

обладнання на рік) Х кількість необхідних 

одиниць обладнання одному суб’єкту малого 

підприємництва 

----- -----  

4 Процедури обслуговування обладнання 

(технічне обслуговування)  

 

Формула:  

Оцінка вартості процедури обслуговування 

обладнання (на одиницю обладнання) Х 

кількість процедур  технічного 

обслуговування на рік на одиницю 

обладнання Х кількість необхідних одиниць 

обладнання одному суб’єкту малого 

підприємництва 

----- ----  

5 Інші процедури (уточнити)  

Сплата місцевих податків і зборів 1 

суб’єктом господарювання (в рік) 

17394,30 Х ----- 

6 Разом, гривень  

 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

17394,30 Х  

7 Кількість суб’єктів господарювання, що 

повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць  

947 Х  

8 Сумарно, гривень (в рік) 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х кількість 

суб’єктів малого підприємництва, що 

повинні виконати вимоги регулювання 

(рядок 6 Х рядок 7) 

16 472 400,00 Х  
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Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 Процедури отримання первинної інформації 

про вимоги регулювання  

 

Витрати часу на отримання інформації про 

регулювання, отримання необхідних форм 

та заявок (2 год.) х на вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва (19,34 грн.); 

Формула: 

витрати часу на отримання інформації про 

регулювання, отримання необхідних форм 

та заявок Х вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна плата) + 

оціночна кількість форм 

38,68 Відсутні ----- 

10 Процедури організації виконання вимог 

регулювання  

Витрати часу на розроблення та організацію 

внутрішніх для суб’єкта господарювання 

процедур впровадження вимог регулювання 

(1 год. х 19,34 грн.)  

Формула: 

витрати часу на розроблення та 

впровадження внутрішніх для суб’єкта 

малого підприємництва процедур на 

впровадження вимог регулювання Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна плата) Х 

оціночна кількість внутрішніх процедур 

19,34 Відсутні ------ 

11 Процедури офіційного звітування  

Отримання необхідних форм (0,3 год.) + 

витрати часу на заповнення звітних форм 

(0,5 год.) + витрати часу на передачу звітних 

форм (у електронній формі (0,05 год.) або до 

органу (0,30) + витрати часу на коригування 

звітності (0,2 год.) х на вартість часу 

суб’єкта малого підприємництва(19,34 грн.) 

х кількість періодів звітності за рік(4 ) 

Формула: 

витрати часу на отримання інформації про 

порядок звітування щодо регулювання, 

отримання необхідних форм та визначення 

органу, що приймає звіти та місця 

звітності + витрати часу на заповнення 

звітних форм + витрати часу на передачу 

звітних форм (окремо за засобами передачі 

інформації з оцінкою кількості суб’єктів, 

що користуються формами засобів – 

окремо електронна звітність, звітність до 

органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка 

витрат часу на корегування (оцінка 

природного рівня помилок)) Х вартість часу 

суб’єкта малого підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість оригінальних 

104,44 Відсутні ---- 
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звітів Х кількість періодів звітності за рік 

12 Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок  

Формула: 

витрати часу на забезпечення процесу 

перевірок з боку контролюючих органів Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна плата) Х 

оціночна кількість перевірок за рік 

----- ----- ----- 

13 Інші процедури (уточнити) Придбання 

паперу (20 лист. х 0,20 грн. = 4,0 грн.) * 

витрачання часу закупівлю та друкування 

документів (0,1)  

0,40 Відсутні ----- 

14 Разом, гривень  

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

162,86 Х 

 

----- 

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, 

що повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

947 Х 

 

----- 

16 Сумарно, гривень  

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х кількість 

суб’єктів малого підприємництва, що 

повинні виконати вимоги регулювання 

(рядок 14 Х рядок 15) 

154228,42 

 

Х 

 

----- 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється 

окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, що залучений до процесу регулювання. 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 

регулювання: 

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради 

                                                          (назва державного органу) 
Процедура регулювання суб’єктів малого 

підприємництва (розрахунок на одного типового 

суб’єкта господарювання малого підприємництва - 

за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-

підприємництв) 
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1. Облік суб’єкта господарювання, що 

перебуває у сфері регулювання  

---- ---- ----- ---- ---- 

2. Поточний контроль за суб’єктом 

господарювання, що перебуває у сфері 

регулювання, у тому числі: камеральні , 

виїзні 

---- ---- ----- ---- ---- 
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3. Підготовка, затвердження та 

опрацювання одного окремого акта про 

порушення вимог регулювання  

---- ---- ----- ---- ---- 

4. Реалізація одного окремого рішення 

щодо порушення вимог регулювання  

---- ---- ----- ---- ---- 

5. Оскарження одного окремого рішення 

суб’єктами господарювання 

---- ---- ----- ---- ---- 

6. Підготовка звітності за результатами 

регулювання  

---- ---- ----- ---- ---- 

Разом за рік  х х х х ---- 

Сумарно за п’ять років х х х х х 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, 

визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату 

спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури 

регулювання, та на кількість процедур за рік. 

 

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

виникають на виконання вимог регулювання 
Порядк

овий 

номер 

Показник 

Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

----- ----- 

2 Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

154 228,42 ----- 

3 Сумарні витрати малого підприємництва 

на виконання запланованого 

регулювання 

154 228,42 ----- 

4 Бюджетні витрати на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

----- ---- 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

154 228,42 ----- 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання 
На основі аналізу статистичних даних, що надані відділом бюджетного 

забезпечення та бухгалтерського виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва 

і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ 

 

Зміст проекту: проект рішення Золотоніської міської ради „Про затвердження 

Положень та ставок місцевих податків і зборів на території міста Золотоноша на 

2018 рік”. 

Розробник: Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради.  

Спосіб оприлюднення: опублікування в місцевій газеті „Златокрай” ти на веб-

сторінці міста  (zolotonosha.osp-ua.info). 

 Пропозиції та зауваження приймаються протягом місяця з дня 

оприлюднення у письмовому та електронному вигляді за адресою:  

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради: 19700, м. 

Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 3, тел.5-21-04, e-mail: finuprava@yandex.ua 

 

 

 

В.о.начальника фінансового управління                                         Г.А. Степовенко 

 
 
Обод 

52240 
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