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Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення Золотоніської міської ради «Про встановлення плати за 

землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно- 
територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2018 рік»

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11 
вересня 2003 р. №1160-1V зі змінами, Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2004 р. №308 зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 грудня 2015року №1151 і визначає правові та організаційні засади 
реалізації, проекту рішення Золотоніської міської ради, як регуляторного органу.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного 
регулювання.

1.1. Причини та умови виникнення проблеми:
На даний час змінами в чинне законодавство передбачено необхідність та 

право встановлення органами місцевого самоврядування на території 
відповідних населених пунктів ставок земельного податку. При цьому, такі 
рішення підлягають офіційному оприлюдненню до 15 липня року, що передує 
року, в якому планується ввести в дію такі ставки.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових 
механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради належить 
вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

Відповідно до Податкового кодексу України податок на землю відноситься 
до місцевих податків та зборів.

Шляхом прийняття проекту рішення «Про встановлення плати за землю на 
земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному 
підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2018 рік» передбачається 
розв'язати проблему прозорості встановлених ставок земельного податку, 
збільшення надходжень до місцевого бюджету.

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.______ ______________ __________________________

Фактичні 
надходженн 
я за 4 місяці 
2016 року

Фактичні 
надходження за 
4 .місяці 2017 
року

Відхилення до 
відповідного 
періоду 2016 
року

Темп росту до 
відповідного 
періоду 2016 
року

Плата за землю 3104.9 4006,8 901,9 129,0
у т.ч. Земельний податок з 
юридичних осіб 699,4 1290,20 590,8 184,5
Орендна плата з юридичних 
осіб 1985,7 2249.60 263,9 113,3
Земельний податок з фіз.осіб 31,1 53,30 22,2 171,4
Орендна плата з фіз.осіб 388.7 413,70 25.0 106,4

У разі не встановлення плати за землю, 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.

1.2 Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи Так Ні

Г ромадяни так —

Держава так —

Суб'єкти господарювання так —

2. Цілі державного регулювання.
Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акта є:

- встановлення ставок земельного податку на території міста із врахування 
потреб територіальної громади;
- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених плати 
за землю;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від плати за землю при 
формуванні бюджету.

3. Визначення га оцінка альтернативних способів досягнення цілей
3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1 У разі не встановлення рішення органом місцевого 
самоврядування плати за землю, передбачених пунктом 10.3 

статті 10 Податкового кодексу України, такий податок 
сплачується платниками у порядку, встановленому 

Податковим кодексом України за мінімальними ставками та 
без застосування відповідних коефіцієнтів.



Альтернатива 2 Прийняття даного регуляторного акта

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Неприйняття рішення „Про встановлення плати 
за землю на земельні ділянки, що розташовані.в 

адміністративно-територіальному 
підпорядкуванні Золотоніської міської ради” 

спричинить втрати доходної частини бюджету
міста.

Альтернатива 2 Прийняття цього регуляторного акта 
забезпечить належне справляння земельного 
податку та надходження до бюджету міста в 

прогнозованих обсягах.
-

3.2.1.Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Невиконання вимог чинного 
законодавства. Втрати бюджету через 

застосування мінімальних ставок 
податку, як це передбачено статтею 
12.3.5 розділу І Податкового кодексу 

України.

Альтернатива 2 Збільшення надходжень до бюджету 
м. Золотоноша.

-

3.2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Зазначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових 
механізмів, тому що встановлення 

ставки плати за землю на 
території Золотоніської міської ради 
можливо лише за рахунок прийняття 

відповідного рішення сесії 
Золотоніської міської ради.



Альтернатива 2 Прозорість механізму нарахування -

плати за землю. Можливість реалізації
соціальних заходів у зв’язку з

додатковими надходженнями до
місцевого бюджету.

3.2.3 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб'єктів 
господарювання, 
що підпадають під 
дію регулювання, 
одиниць

439 439

Питома вага групи 
у загальній 
кількості, 
відсотків

100 100

Вид
альтернативи

Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Відсутні Затрачений час на вивчення нормативно- 
правової бази з даного питання

Альтернатива 2 Забезпечення 
прозорих та 

зрозумілих умов 3 
питань справляння 

плати за землю

- Затрати часу, необхідні для вивчення 
рішення про встановлення плати за землю на

земельні ділянки, що розташовані в 
адміністративно-територіальному 

підпорядкуванні Золотоніської міської ради;
- матеріальні витрати на плати за землю 

суб’єктами господарювання, які підпадають 
під дію регулювання, а саме 11700,0 тис. грн.

(очікувана сума плати за землю сплачених 
СГД у 2018 році)

Оцінка впливу на сферу інтересів великого та середнього бізнесу не
проводилась, так як вони не підпадають під дію регуляторного акта.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми)

Бал результативності (за 
чотирибальною 

системою оцінки)

Коментарі щодо 
присвоєння 

відповідного бала

Альтернатива 1

1

Цілі прийняття 
регуляторного акта 
будуть досягнуті 

частково



Альтернатива 2 4 Цілі прийняття
регуляторного акта
будуть досягнуті

гіовною мірою
5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми.
Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради 

„Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в 
адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради” .

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної 
політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, 
передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та 
пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.
Організаційні заходи для впровадження регулювання:

1.Розробка регуляторного акта проекту рішення Золотоніської міської ради 
„Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в 
адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради” 
відповідно до цілей державного регулювання.

2.Оприлюднення Проекту регуляторного акта „Про встановлення плати за 
землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному 
підпорядкуванні Золотоніської міської ради” в засобах масової інформації.

3. Розгляд проекту регуляторного акта та прийняття відповідного рішення 
Золотоніської міської ради „Про встановлення плати за землю на земельні 
ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні 
Золотоніської міської ради” .

4. Визнання такими, що втратили чинність рішення про встановлення ставок на 
2017 рік.

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 плати за землю не призведе до 
соціальної напруги серед суб’єктів господарювання.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат 
з коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує 
витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акта.

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 
виконувати ці вимоги.

Дія зазначеного регуляторного акта поширюється на суб’єктів 
господарювання, фізичних осіб -  підприємців, юридичних осіб, органи місцевого 
самоврядування, територіальну громаду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється 
дія цього акта, наведена таблиця аналізу вигод та витрат._____

Сфера в пливу____________________Вигоди_________________Витрати



Для територіальної 
громади

Збільшення надходжень до бюджету 
міської ради, своєчасна виплата 
заробітної плати в бюджетній сфері, 
здійснення робіт по благоустрою міста.

відсутні

Для суб’єктів 
господарювання

- забезпечення прозорості та 
відкритості при взаємовідносинах між 
міською радою та суб’єктами 
господарської діяльності;
- врахування змін у чинному 
законодавстві у сфері земельних 
відносин.

відсутні

Для органу 
місцевого 

самоврядування

Реалізація державної політики у сфері 
відносин щодо оподаткування. 
Забезпечення виконання законодавчо- 
встановлених вимог у сфері земельних 
відносин.
Своєчасне та в повному обсязі 
наповнення місцевого бюджету.
Чітке встановлення ставок земельного 
податку на території міста.

відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Запропонований регуляторний акт є строковим. Строк дії рішення - 1 

календарний рік. Зазначений проект нормативно-правового акту є 
загальнообов’язковим до застосування на території міста Золотоноша.

У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині 
справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього 
регуляторного акта.
8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується 
встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників (в розрізі плати за землю);
- обсяги надходжень плати за землю.

Показники результативності Очікувані 
фактичні 
надходження 
за 2017 рік

Очікувані 
надходження 
на 2018 рік

Очікувані 
надходження 
на 2019 рік

Розмір надходжень до місцевого 
бюджету плати за землю 
(тис.гри.):

11510 11700 11824

Земельний податок з юридичних 
осіб 2520 2573 2627

Орендна плата з юридичних осіб 6830 6967 7037
Земельний податок з фізичних 
осіб 550 550 550

Орендна плата з фізичних осіб 1610 1610 1610
Кількість суб’єктів 
господарювання, на яких

439 439 439



розповсюджується дія 
регуляторного акту:
Земельний податок з юридичних 
осіб 90 90

90

Орендна плата з юридичних осіб 52 52 52
Земельний податок з фізичних 
осіб 221 221 221

Орендна плата з фізичних осіб 76 76 76
Рівень поінформованості 
платників плати за землю 
стосовно основних положень 
регуляторного акта

Проект рішення оприлюднений на сайті 
міської ради (електронна адреса: 

http://zolotonosha.osp-ua.info) та в місцевій 
газеті „Златокрай”.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 
результативності дії регуляторного акта.
Базове відстеження буде здійснено до набрання чинності регуляторного акта.
1 Іовторне 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.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тесг)

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 встановлення 
плати за землю на земельні 
ділянки, що розташовані в 

адміністративно- 
територіальному 
підпорядкуванні 

Золотоніської міської ради 
на 2018 рік ” 

Доведення до відома 
присутніх розрахунки та

http://zolotonosha.osp-ua.info


обгрунтування нагальної 
необхідності перегляду 

плати за землю

2. Вимірювання виливу регулювання на суб'єктів малого 
підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється 
регулювання: 300 (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).

1.Розрахунок витрат суб’єктів малог о підприємництва на виконання
вимог регулювання

Поря
дкови

й
номе

Р

Найменування оцінки У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Періодич 
ні (за 

наступни 
й рік)

Витрати
за

п’ять
років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) 
Формула:
Кількість необхідних одиниць 
обладнання ̂ вартість одиниць

Відсутні

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) X  
вартість часу суб ’єкта малого 
підприємництва (з/плсипа) X  оціночна 
кількість процедур обліку за рік) X  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) X  кількість необхідних 
одиниць обладнання одному суб єкту малого 
підприємництва

4 Процедури обслуговування обладнання 
(технічне обслуговування)

----



Формула:
Оцінка вартості процедури обслуговування 
обладнання (на одиницю обладнання) X  
кількість процедур технічного 
обслуговування на рік на одиницю 
обладнання X  кількість необхідних одиниць 
обладнання одному суб ’єкту малого 
підприємництва

5 Інші процедури (уточнити)
Сплата плати за землю 1 суб'єктом 
господарювання (в середньому в рік), в т.ч.:

- сплата земельного податку з юридичних
осіб 1 суб’єктом господарювання (в рік)

- сплата орендної плати з юридичних осіб 1
суб’єктом господарювання (в рік)

- сплата земельного податку з фізичних осіб
1 суб'єктом господарювання (в рік)

- сплата орендної плати з фізичних осіб 1 
суб’єктом господарювання (в рік)

26651,48

28589,00

133980,77

2488,69

21184,21

—

6 Разом, гривень 

Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 +5)

26651,48 X

7 Кількість суб'єктів господарювання, що 
повинні виконати вимоги регулювання, 
одиниць

439 X

8 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом " Xкількість 
суб 'єктів малого підприємництва, що 
повинні виконати вимоги регулювання 
(рядок б Xрядок 7)

11 700 000,00 X

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 X  вартість часу суб ’єктсі 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

19,34 Відсутні



впровадження внутрішніх для суб ’єкта 
малого підприємництва процедур на 
впровадження вимог регулювання X  
вартість часу суб ’єкта малого 
підприємництва (заробітна плата) X  
оціночна кількість внутрішніх процедур

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)) X  вартість часу 
суб ’єкта малого підприємництва (заробітна 
плата) X оціночна кількість оригінальних звітів 
X  кількість періодів звітності за рік

104,44 Відсутні

12 Процедури щодо забезпечення процесу
перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу 
перевірок з боку контролюючих органів X  
вартість часу суб 'єкта малого 
підприємництва (заробітна тата) X  
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 X

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, 
що повинні виконати вимоги регулювання, 
одиниць

300 X

16 Сумарно, гривень 
Формула:
відповідний стовпчик "разом ” X  кількість 
суб 'єктів малого підприємництва, що 
повинні виконати вимоги регулювання 
(рядок 14 X  рядок 15)

48 858,00 X



Бюджетні виграти 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-підгіриємництв)
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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
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 X X X X —

Сумарно за п'ять років X X X X X
* 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

11 700 000,00

2 Оцінка вартості адміністративних 
процедур для суб’єктів малого

48 858.00



підприємництва щодо виконання 
регулювання та звітування

О Сумарні витрати малого підприємництва 
на виконання запланованого 
регулювання

48 858.00

4 Бюджетні витрати на адміністрування 
регулювання суб’єктів малого 
підприємництва

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання

11 748 858.00

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.

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

Обод 52240


