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I. Визначення проблеми 
 

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу 

України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування 

встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. 

Податковим кодексом України (надалі – Кодекс) визначено, що органи 

місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих 

податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.  

Проблеми, які передбачається розв'язати, та причини їх виникнення – 

це безпосередня вимога законодавства. Органи місцевого самоврядування 

кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки та збори на наступний 

рік. Враховуючи, що в разі не встановлення місцевих податків і зборів, 

передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, рішеннями місцевого 

самоврядування, такі податки й збори сплачуються платниками в порядку, 

установленому цим Кодексом за мінімальними ставками та без застосування 

відповідних коефіцієнтів.  

Враховуючи вищевикладене фінансовим управлінням Чопської міської 

ради щорічно розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих 

податків та зборів в м. Чоп» та офіційно оприлюднюється для отримання 

пропозицій та зауважень.  

Причини виникнення проблеми:  

У разі неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та 

зборів в м. Чоп на 2020 рік», податки та збори будуть справлятися за 

мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як 

наслідок відбудеться недофінансування місцевих програм та програм 

соціально-економічного і культурного розвитку м. Чоп. 

Підтвердження важливості проблеми:  

Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів 

полягає у оптимізації розмірів ставок місцевих податків та зборів на території 
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м. Чоп та збільшенні надходження коштів до міського бюджету. Місцеві 

податки та збори зараховуються до міського бюджету м. Чоп та є її 

бюджетоутворюючим джерелом, а також забезпечують збалансованість 

дохідної частини бюджету.    

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни +   

Держава +   

Суб'єкти господарювання, +   

у тому числі суб'єкти малого 

підприємництва* 

+   

 

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму 

неможливе, оскільки формування місцевого бюджету проводиться з метою 

подальшого використання бюджетних коштів на створення 

загальнодоступних благ, які не можуть бути об’єктами ринкових відносин 

(об’єкти загального безоплатного користування, міські програми), та чинне 

податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме міських 

рад належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах 

ставок, визначених Кодексом. Тому, тільки відповідним рішенням міської 

ради, ухваленим та офіційно оприлюдненим до 15 липня року, що передує 

бюджетному року, як це визначено ст. 12 Кодексу можливо вирішити 

зазначену проблему. Інших механізмів, у тому числі й ринкових, 

спрямованих на розв’язання проблеми, в Україні на сьогоднішній день немає. 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого акта, у 

зв'язку з тим, що ставки на місцеві податки і збори встановлені рішенням 

Чопської міської ради на 2019 рік без врахування Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У 

разі відсутності регулювання не буде забезпечено визначення порядку 

нарахування та сплати означеного податку та збору. Негативний вплив буде 

завдано Чопській міській раді, оскільки відсутність надходжень до місцевого 

бюджету ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, 

розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери, виплату 

заробітної плати особам, які фінансуються з бюджету міста. Впровадження 

даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на 

досягнення чітко визначеної мети — приведення порядку справляння 

місцевих податків та зборів, на території міста Чоп у відповідність до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р. №483 та отримання 

надходжень до бюджету. 

З метою безумовного виконання вимог Кодексу та недопущення 

суперечливих ситуацій, а також, з метою вирішення проблеми щодо 

врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в м.Чоп і 



пропонується прийняття рішення міської ради «Про встановлення місцевих 

податків та зборів в м. Чоп на 2020 рік». 
 

II. Цілі державного регулювання 
 

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, 

визначеної в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу ( надалі –

АРВ) в цілому, основними цілями його прийняття є: 

       забезпечення прозорості та доступності рішень міської ради щодо 

встановлення місцевих податків та зборів;  

        встановлення оптимальних розмірів ставок місцевих податків та зборів, 

які не призведуть до збільшення податкового навантаження,та  відповідно  до 

зростання податкового боргу до бюджету міста, що збереже сприятливі 

умови для економічного розвитку;  

       забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету; 

       виконання місцевих програм, вирішення загальноміських проблем; 

       забезпечення дотримання вимог Кодексу України щодо місцевих 

податків та зборів. 
 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1  

Прийняття міською радою 

запропонованого проекту рішення 

міської ради 

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так 

як спрямована на виконання вимог чинного 

законодавства. Прийняття даного рішення 

міською радою забезпечить встановлення 

чітких та прозорих механізмів справляння 

та сплати місцевих податків та зборів на 

території м.Чоп та відповідне наповнення 

міського бюджету. 

Альтернатива 2  

Не прийняття міською радою 

запропонованого проекту рішення 

міської ради 

По закінченню 2019 року діюче на території 

м. Чоп рішення про встановлення місцевих 

податків та зборів має бути скасовано як 

таке, що не пройшло регуляторну процедуру 

і не поширюється на подальші періоди. 

Суб’єкти господарювання залишаться без 

нормативного акту.  

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 

статті 12 Податкового кодексу України,  у 

разі не встановлення відповідних ставок,  

міський бюджет втратить надходження 

місцевих податків та зборів у зв’язку з  

тим, що, такі податки до прийняття рішення 

справляються виходячи з норм Кодексу із 

застосуванням їх мінімальних ставок, а 

плата за землю справляється із 

застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 

року, що передує бюджетному періоду, в 

якому планується застосування плати за 

землю. 

Негативний вплив буде завдано Чопській 



міський раді, оскільки відсутність 

надходжень до бюджету ставить під загрозу 

виконання  місцевих програм та вирішення 

загальноміських проблем 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей  
Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування) 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  - забезпечення виконання 

норм статей 10, 266, 284 

Кодексу  щодо встановлення 

міською радою місцевих 

податків та подання 

контролюючому органу 

інформації щодо ставок 

земельного податку та податку 

на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, за 

формою, затвердженою 

Кабінетом Міністрів України;  

- встановлення оптимального 

рівня ставок земельного 

податку та податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

транспортного податку та 

туристичного збору;  

- встановлення фіксованих 

ставок єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців 

першої та другої групи, які 

здійснюють господарську 

діяльність на території міста;  

- збільшення надходжень 

місцевих податків і зборів до 

бюджету міста.  

Витрати робочого часу 

спеціалістів пов'язані з 

підготуванням 

регуляторного акту та 

витрати на оприлюднення 

проекту рішення в 

інформаційно-масових 

засобах та на сайті міської 

ради є мінімальними.  

Альтернатива 2  Переваги відсутні:  

- у відповідності до пп.12.3.5 

ст.12 Кодексу у разі не 

прийняття рішення про 

встановлення місцевих 

податків і зборів, сплата 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки, та туристичного 

збору, будуть справлятися із 

застосуванням мінімальних 

ставок, а плата за землю – із 

застосуванням ставок, які 

діяли до 31 грудня 

попереднього бюджетного 

періоду;  

- зменшення дохідної частини 

Відсутні  



бюджету міста;  

- невиконання норм Кодексу 

України та постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 24.05.2017 №483 «Про 

затвердження форм типових 

рішень про встановлення 

ставок із сплати земельного 

податку та податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки».  
 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  Можливість реалізації 

додаткових соціальних 

заходів у зв’язку із 

збільшенням надходжень 

до бюджету міста  

Можливе незначне збільшення 

вартості товарів, робіт, послуг 

для громадян  

Альтернатива 2  Відсутні  Відсутність додаткового 

фінансового ресурсу на 

вирішення соціальних проблем 

жителів міста  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Визначення кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під регулювання за 

статистичними даними.  

    Показник     Великі     Середні     Малі Інші суб’єкти 

господарювання 

    Разом 

Кількість суб'єктів 

господарювання, 

що підпадають під 

дію регулювання, 

одиниць 

        0         0       2        222      224 

Питома вага групи 

у загальній 

кількості, відсотків 

         0 

 

 

 

          0 0,9        99,1      Х 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  Зростання надходжень до 

бюджету міста дасть 

можливість збільшити 

видатки на благоустрій та 

розвиток міста, та призведе 

до збільшення продажу 

товарів, робіт та послуг, а 

отже, до збільшення доходів 

СПД.  

Витрати відповідно до 

запропонованого 

регуляторного акта. Сплата 

податків та зборів за 

встановленими ставками. 

Альтернатива 2  Сплата податків за 

мінімальними ставками, 

передбаченими Податковим 

кодексом України 

Погіршення процесу 

адміністрування місцевих 

податків і зборів.  



Оцінка впливу дії даного регуляторного акта на сферу інтересів 

суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, кількісно 

визначена згідно з додатком 2 до АРВ (додається). 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1 
Сумарні витрати для суб'єктів 

господарювання великого і середнього 

підприємництва згідно з додатком 2 до 

Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта (рядок 11 таблиці 

"Витрати на одного суб'єкта 

господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок 

дії регуляторного акта") 
 

Відсутня 

Альтернатива 2 

Сумарні витрати для суб'єктів 

господарювання великого і середнього 

підприємництва згідно з додатком 2 до 

Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта (рядок 11 таблиці 

"Витрати на одного суб'єкта 

господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок 

дії регуляторного акта") 

Відсутня 

 

IV. 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  4 Прийняття даного рішення 

міської ради забезпечить 

досягнути встановлених цілей, 

чітких та прозорих механізмів 

справляння та сплати місцевих 

податків і зборів на території 

міста та відповідне наповнення 

міського бюджету. 

Альтернатива 2  1 Така альтернатива є не 

прийнятною, оскільки місцеві 

податки та збори будуть 

сплачуватися платниками 

відповідно  до Кодексу за 

мінімальними ставками. 

Зменшаться надходження до 

міського бюджету, що не дасть 

змогу профінансувати в повній 

мірі соціально-економічні та 

інші  програми.   



 

 

 

 

 

Рейтинг результативності 

 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування відповідного 

місця альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1  проблема більше 

існувати не буде 

 Необхідність встановлення на 

території м. Чоп місцевих 

податків та зборів. 

Альтернатива 2  критичні аспекти 

 проблеми 

залишаться  

невирішеними 

  Відсутність встановлених 

розмірів ставок місцевих 

податків та зборів. які будуть 

діяти з 01.01.2020 року.  

 

 

Рейтинг 

 

Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1      - забезпечення виконання норми статей 

10, 266, 284 Кодексу;  

- встановлення оптимального рівня 

ставок земельного податку та податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортного 

податку та туристичного збору;  

- встановлення фіксованих ставок 

єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців першої та другої групи, які 

здійснюють господарську діяльність на 

території міста;  

- збільшення надходжень місцевих 

податків і зборів до бюджету міста.  

На дію регуляторного акта 

можливий вплив зовнішніх 

чинників, ухвалення змін та 

доповнень до чинного 

законодавства України в цій 

сфері, зниження 

платоспроможності 

платників податків, 

зменшення кількості 

суб’єктів господарювання.  

Крім того, економічна 

ситуація в державі 

Альтернатива 2    - невиконання норм Кодексу України 

та постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.05.2017 №483 «Про 

затвердження форм типових рішень 

про встановлення ставок із сплати 

земельного податку та податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки»;  

- зменшення дохідної частини бюджету 

міста.  

Х 

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 
 

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті 

відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України проект рішення 

Чопської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів в м. 

Чоп на 2020 рік», а саме:  

цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення 

проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення 

всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування. Кодексом 



визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і 

нерезиденти України).  

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані 

пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами 

господарювання, представниками територіальної громади в установленому 

законом порядку. 

Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, 

інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється на 

офіційному сайті міської ради та оприлюднення в друкованих інформаційно-

масових засобах.  

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить 

дотримання норм чинного податкового законодавства,  як органами 

державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і 

суб’єктами господарювання та громадянами, що сплачують податки та збори 

на території Чопської міської ради, у порядку та на умовах, визначених 

Кодексом і цим регуляторним актом. При встановленні місцевих податків та 

зборів очікувані вигоди будуть завжди менші ніж витрати на регулювання, 

оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат (які 

дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб’єктів 

господарювання. Тобто, прийняття рішення міської ради «Про встановлення 

місцевих податків та зборів в м. Чоп на 2020 рік» є єдиним і безумовним 

шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості 

виконання. 
 

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 
 

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні 

ДФС. Органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями лише 

встановлювати ставки податків та зборів, не змінюючи порядок їх 

обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.  

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для 

суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4 до АРВ. 
 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
 

Строк дії запропонованого регуляторного акта один рік, що є достатнім 

для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.  

Виходячи із норм п. 5 ст. 2, ст. 3 Бюджетного Кодексу України 

бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему 

України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного 

року і закінчується 31 грудня того ж року.  

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених 

Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного 

року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових 



елементів, встановлених положеннями кодексів для місцевих податків та 

зборів.  

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на 

державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, та 

необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою до нього будуть 

вноситись відповідні коригування. 
 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому 

розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід 

визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо 

характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають 

контролю (відстеження результативності).  

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі 

показники: 
 

 

Назва показника Х 

1. Надходження до міського бюджету 

від сплати місцевих податків та 

зборів у разі прийняття рішення про 

місцеві податки та збори: 

6 732,3 тис.грн. 

податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки 

848,9 тис.грн. 

плата за землю 4 579,5 тис.грн. 

єдиний податок з фізичних осіб 1 262,2 тис.грн. 

транспортний податок 34,7 тис.грн. 

туристичний збір 7,0 тис.грн. 

2. Кількість платників податків та 

зборів, на яких поширюватиметься 

регуляторний акт, осіб 

224 

3. Розмір часу і коштів, що 

витрачатимуть  суб‘єкти 

господарювання (малого 

підприємництва пов'язаними з 

виконанням вимог регуляторного 

акту (год/тис.грн.) 

2 год,/ 11,3 тис.грн. 
  

3.Рівень поінформованості суб’єктів 

господарювання та/або фізичних осіб 

з основних положень акта 

(повідомлення оприлюднення 

проекту регуляторного акта – проекту 

рішення в інформаційно-масових 

засобах;  

оприлюднення повідомлення, 

проекту рішення та АРВ на 

Високий (85 %) 
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Додаток 4   

до аналізу регуляторного впливу   

  

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 01 лютого 2019 р. по 28 лютого 2019 р.   
 

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) 

Проведення засідання постійної  комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку, 

та засідання робочої групи з підготовки 

нормативно-правових актів міської ради з 

питань встановлення розміру ставок 

обов’язкових платежів до бюджету міста  

 

 

2 

Обговорено та 

узгоджено розміри 

ставок податків та 

зборів на 2020 рік 

Робочі наради та зустрічі з суб'єктами 

господарювання на засіданні робочої групи 

з підготовки нормативно-правових актів 

міської ради з питань встановлення розміру 

ставок обов’язкових платежів до бюджету 

міста 

1 

 

Отримання інформації 

та пропозицій 

Телефонні розмови   

5 

 

 

Отримання інформації 

та пропозицій щодо 

проекту рішення 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі)   

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 224 (одиниці); 

 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» АРВ).  
 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання 
 

Порядковий 

номер   

Найменування оцінки На 2020  рік 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

регулювання 

1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, 0,0 



машин, механізмів) Формула: кількість 

необхідних одиниць обладнання Х вартість 

одиниці 

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 (заробітна плата) Х оціночна 

кількість процедур обліку за рік) Х кількість 

необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту 

малого підприємництва  

0,0 

3 Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали) 

Формула: оцінка витрат на експлуатацію 

обладнання (витратні матеріали та ресурси на 

одиницю обладнання на рік) Х кількість 

необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту 

малого підприємництва 

0,0 

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 

0,0 

5 Податки та збори: 30 054,91 

6 Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 

+ 5)  

30 054,91 

7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, одиниць 

224 

8 Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик 

“разом” Х  кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні виконати вимоги 

регулювання 

6 732 299,84 

 

 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється 

регулювання: 224 осіб. Розрахунок вартості 1 людино-години: Для розрахунку 

використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4 173 грн. та у 

погодинному розмірі 25,13 грн. (ст.8 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про 

Державний бюджет України на 2019 рік») 

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги 

регулювання  

1 год*25,13 грн = 25,13 

грн./год. 

10 Процедура організації виконання вимог регулювання 

 

1 год*25,13 грн = 25,13 

грн./год. 

11 Процедури офіційного звітування Податок не є новим, 

додаткових витрат не 

передбачено 



12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0,0 

13 Інші процедури (уточнити) Не передбачено  

14 Разом, грн. Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 50,26 

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, одиниць  

 

 224 

16 Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик 

“разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що 

повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 

15) 

 

11 258,24 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 
 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва не підлягають розрахунку по скільки встановлюються  

нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування 

наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та 

зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні 

процедури, тобто витрати на адміністрування даного регуляторного акта 

органи місцевого самоврядування не здійснюють.  

 

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

виникають на виконання вимог регулювання 
 

 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий), грн. 

За п’ять років 

1 Оцінка “прямих” витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на 

виконання регулювання  

6 732 299,84 - 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування  

3 940,38 - 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого  

регулювання 

6  736 240,22 - 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування 

регулювання суб’єктів 

малого підприємництва  

- - 

5 Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

регулювання 

6  736 240,22  

 



5. Po:po6;reHHr.KoperyroqHx (rtor't'tlKIIIyBaJIbttt'tx):axoliB AJIfl N'laroro

n ignpuerrrH It tlrBa lrtoAo 3atlpott o H oBa H ol'o pc I'yJI to tsaH Hfl

Lloncurcoro nicsxclro parorc ne rrepe,t6aqaclr)cfl porpo6lenuq Kopet'ytoLtt4x

)L!ttl \IAJIoI'O niitnplrt ivHlul t'eA utoito

Aaui fioAarr(rz He e HoBr4Mr.r. 3anponouoeaui po':rrripr.r craBor rtoAarKy ra

s6opin sa6egneqarb BHKoHaHHfl couialrHo BaIKJI14BHx l,ticst<lzx t(irsoeHx nporpaM.

rpiuaucynaHH, 6roAxe'ruroi crpepra B rany3rx o0eiru, oxopotl{ 3/lopoB'n.

cortitubHoro taxl{c'r'y. xu'rJIouo-t(oN4yHtlJIbHot'o l-A

rpaHCnopTy Torrto.

t)rO fOCIl0;'l&PC'IBA,

(rrovr'r KruyBaJrsH nx ) ':axoAie

3a[Ipo]rol-ro Bar ror0 pefyJl Io Ba]I I{fl ,

[{ a q a"'r b Ir Ir K rll i r r a r r c o r}o ro v II p il t}.r I i I t t t ll Il.Afipanrona

't
tt

t. l


