
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проєкту рішення Помічнянської міської ради 

«Про встановлення розмірів ставок єдиного податку  на території 

Помічнянської ОТГ на 2021 рік» 

 

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 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, а саме: податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, 

єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування 

транспортних засобів. 

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, 

якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних 

місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового 

кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи 

з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок. 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Помічнянської  міської ради 

«Про встановлення розмірів ставок єдиного податку  на території Помічнян-

ської ОТГ на 2021 рік» підготовлено відповідно до вимог Закону України від 

11.03.2003 року №1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», Методики  проведення  аналізу 

впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 року № 308 із змінами. 

З метою безумовного виконання Податкового кодексу України, 

недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини 
міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку 

міста пропонується прийняти рішення міської ради «Про встановлення 

розмірів ставок єдиного податку  на території Помічнянської ОТГ на 2021 

рік». Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та 

ефективного встановлення ставок єдиного податку, здійснення необхідного 

контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів. У зв’язку з 

потребою встановлення єдиного податку керуючись Податковим кодексом, 

для визначення надходжень до міського бюджету виникла необхідність у 

розробці проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до 

міського бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку 

платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на 

території  Помічнянської  міської ради, до міського бюджету. 
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Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення 

місцевих податків є виключно компетенцією органів місцевого 

самоврядування. Застосування процедури не має альтернатив, проблема 

встановлення єдиного податку не може бути розв’язана за допомогою 

ринкових механізмів. 

II. Цілі державного регулювання 

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, 

визначеною в попередньому розділі АРВ в цілому,основними цілями його 

прийняття є: 

- виконання вимог чинного законодавства. 

- врегулювання правовідносин між відділенням ОДПІ та суб’єктами 

господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку. 

- впорядкування сплати єдиного податку на території Помічнянської міської 

ради.  

 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива1  

Не прийняття 

регуляторного акта 

По закінченню 2020 року діюче на території 

Помічнянської міської ради рішення про 

встановлення єдиного податку має бути 

скасовано як таке, що не пройшло регуляторну 

процедуру і не поширюється на подальші 

періоди. Суб’єкти господарювання залишаться 

без нормативного акту. 

Альтернатива 2 

Прийняття регуляторного 
акта відповідно до 

Належне фінансування програм соціально- 

економічного розвитку підвідомчої території. 

Приведення рішення у відповідність до вимог 

Податкового кодексу України. 

 
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива1 

Не прийняття регуляторного 

акта (залишення існуючої на 

даний момент ситуації без 

змін) 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2  
Прийняття регуляторного 
акта відповідно до 
Податкового кодексу 
України 

Впорядкування регуляторного 

акта відповідно до Податкового 

кодексу України прийнятого 

рішення відповідно до чинного 

Законодавства - затвердження 

ставок єдиного податку 

відноситься до компетенції 

органів місцевого 

самоврядування. 

Відсутні 

 



Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом* 

Кількість суб'єктів 

господарювання, 

що підпадають під 

дію регулювання, 

одиниць 

 0 0 9 270 279 

Питома вага групи 

у загальній 

кількості, 

відсотків 

0  0 3,2% 96,8% 100% 

  

*Інформація в розрізі відсутня 

  

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Не прийняття 

регуляторного акта  

Суб'єкти господарювання – 

платники податку у 2021 

році будуть сплачувати 

податок за мінімальними 

ставками (1 відсоток). 

Витрати на сплату 

податку зменшаться, при 

цьому 

конкурентоспроможність 

не зміниться. 

Альтернатива 2 
Прийняття 

регуляторного акта  

Сплата єдиного податку за 

умовами передбаченими 

Податковим кодексом 

України. 

Відкритість процедури, 

прозорість до місцевого 

самоврядування. 

Вдосконалення відносин 

між міською радою,органом 

фіскальної служби та 

суб’єктами господарювання 

пов’язаних із справлянням 

податків та зборів. 

Суб'єкти 

господарювання будуть 

сплачувати податок за 

ставками згідно рішення 

Помічнянської міської 

ради. 

  

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    
Не прийняття регуляторного 

акта  

1 

  

Рішення про 

встановлення єдиного 

податку на 2020 рік не 

буде діяти у 2021 році, 

що значно зменшить 

надходження до 

міського бюджету. 



Проблема сплати 

податку в 

мінімальному розмірі 

буде існувати до 2022 

року. 

Альтернатива 2    

Прийняття регуляторного 

акта  

4  Цей регуляторний акт 

відповідає потребам у 

розв’язанні визначеної 

проблеми та 

принципам державної 

регуляторної політики. 

Затвердження такого 

регуляторного акта 

забезпечить поступове 

досягнення 

встановлених цілей. 

  

Рейтинг 

результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Прийняття 

регуляторного 

акта відповідно 

до Податкового 

кодексу України  

Забезпечує 

досягнення цілей 

державного 

регулювання, 

сталість 

надходжень до 

міського бюджету 

без погіршення 

умов для розвитку 

мікробізнесу, а 

також належне 

фінансування 

програм соціально-

економічного 

розвитку міста. 

  

Витрати 

пов’язані зі 

сплатою єдиного 

податку за 

запропонованими 

ставками.  

Забезпечить 

виконання вимог 

Податкового 

кодексу України з 

внесеними до нього 

змінами щодо його 

вдосконалення та 

досягнення 

поставлених цілей,а 

саме збільшиться 

обсяг видатків для 

забезпечення 

фінансування 

повноважень органів 

місцевого 

самоврядування за 

рахунок додаткових 

надходжень  

Не прийняття 

регуляторного 

акта (залишення 

існуючої на даний 

момент ситуації 

без змін) 

Відсутні Відсутні Рішення про 

встановлення 

єдиного податку на 

2020 рік не буде 

діяти у 2021 році, 

що значно зменшить 

надходження до 

міського бюджету. 

Місто не отримає 



належного 

фінансування 

програм соціально-

економічного 

розвитку.  

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи / 

причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акта 

Прийняття 

регуляторного 

акта відповідно 

до Податкового 

кодексу України  

 Цей регуляторний акт відповідає 

потребам у розв’язанні 

визначеної проблеми та 

принципам державної 

регуляторної політики. 

Затвердження такого 

регуляторного акта забезпечить 

поступове досягнення 

встановлених цілей. Таким 

чином, прийняття вказаного 

рішення буде досягнуто балансу 

інтересів міської ради і 

платників податку. 

Зміни до чинного 

законодавства: 

1. Податкового кодексу 

України 

2. Бюджетного кодексу 

України 

3. Зміна мінімальної 

заробітної плати, 

прожиткового мінімуму. 

Не прийняття 

регуляторного 

акта (залишення 

існуючої на 

даний момент 

ситуації без змін) 

Рішення про встановлення 

єдиного податку на 2020 рік не 

буде діяти у 2021 році, що 

значно зменшить надходження 

до міського бюджету. Місто не 

отримає належного фінансування 

заходів для життєдіяльності 

міста. Вказана альтернатива є 

неприйнятною 

Х 

  

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2- встановлення 

ставок єдиного податку відповідно вимог Податкового кодексу України, що є 

посильним для платників податків, та забезпечить фінансову основу 

самостійності органу місцевого самоврядування – Помічнянської міської 

ради. Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та 

виконання його вимог відсутні. 

  

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми 

  
В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на 

території Помічнянської ОТГ, інформації Добровеличківської ДПІ  

Голованівського управління  ГУ  ДПС у Кіровоградській області та даних 

наявних у виконавчому комітету Помічнянської міської ради, основним 

механізмом яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення 

запропонованих ставок єдиного податку на 2021 рік. 



З метою реалізації поставленого завдання пропонуються наступні 

способи: 

1.Встановити фіксовану ставку єдиного податку для першої 

групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму 

2. Для другої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати 

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить 

дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної 

податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами 

господарювання (фізичними особами-підприємцями), які сплачують єдиний 

податок у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим рішенням, з 

одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

При встановленні податків очікувані вигоди будуть завжди меншими 

витрат на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з 

прямих витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та 

адміністративних витрат суб’єктів господарювання. 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього 

регуляторного акту:  

 
Розробка проєкту рішення Помічнянської міської ради «Про встановлення 

розмірів ставок єдиного податку  на території Помічнянської ОТГ на 2021 

рік»  та АРВ до нього.  

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень. 

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо 

відповідності проєкту рішення вимогами статей 4,8 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  

- Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної 

служби України. Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської 

ради.  

- Оприлюднення рішення у встановленому законодавством 

порядку.  

- Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого 

рішення. 

Запропонований вихід із ситуації, що склалася відповідає принципам 

державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, 

збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування 

громадської думки. 

  

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 

 

 Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання 

великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного 

суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної 

категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного 

акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 



«Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта») не проводилися. Податок не є новим, 

тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування 

регулювання не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені 

ставки єдиного податку для платників І та II груп, видатки фіскальних органів 

та органів місцевого самоврядування не зміняться. 
Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише 

встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її 

обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. 

  

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Рішення набирає чинності з початку наступного бюджетного періоду, 

тобто з 01.01.2021, та діє протягом року. 

Передбачається, що платники єдиного податку будуть неухильно 

виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі 

та своєчасно здійснювати податкові платежі. 

Несплата (неперерахування) фізичною особою-платником єдиного 

податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу, 

авансових внесків єдиного податку в порядку та в строки, визначені цим 

Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки 

єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до Кодексу. 

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час 

проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої - другої 

груп вимог, установлених Кодексом, анулювання реєстрації платника єдиного 

податку першої - третьої груп проводиться за рішенням такого органу, 

прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за 

кварталом, у якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт 

господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему 

оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту 

прийняття рішення контролюючим органом. 

Таким чином, суб'єкти господарювання, що обрали спрощену систему 

оподаткування, зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту 

рішення. 

Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує 

додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим. 

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи 

інфляції та економічна криза. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного 

акта 
 Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового 

регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових 

витрат органів місцевого самоврядування. 
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому 

розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності 

цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники: 

 

 

Назва показника  2019 р. 2020 р. 



 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 
  

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, 

визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта», зі змінами: 

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності 

регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на 

врегулювання яких спрямована дія акта; 

- повторне відстеження буде проводитися через рік після набуття 

чинності актом з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.  

З огляду на показники результативності ,визначені у попередньому 

розділі аналізу регуляторного акта, відстеження результативності цього 

регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом. 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись 

виконавчим комітетом Помічнянської міської ради. 

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть урегульовані 

шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта. 

Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до ст. 4, 8 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик прове-

Збір інформації щодо кількості 

суб’єктів малого підприємництва, 

на яких поширюється дія акта 

100% 100% 

Кількість платників податку 279 279 

Єдиний податок з юридичних 

осіб  
1920812,00 260000,00 

Єдиний податок з фізичних осіб  2514015,00 2600000,00 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 

75 відсотків 

1264452,00 1500000,00 

Загальні надходження до 

місцевого бюджету 

5699279,00 4360000,00 

Рівень поінформованості 

суб’єктів господарювання 

стосовно основних положень 

регуляторного акта,% 

100% 100% 



дення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі 

змінами. 
 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності: 
Статистичні 

-  Аналітичні показники Добровеличківського відділення 

Голованівської  ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області 

-  Інформація та дані виконавчого комітету Помічнянської міської ради. 

Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до ст. 4, 8 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик прове-

дення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі 

змінами. 

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 квітня 2020 р. по 15 квітня 2020 р. 

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 Робочі зустрічі 1 Отримання 

інформації та 

пропозицій 

2 Круглі столи 2 Отримання 

інформації 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

 

кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 279 

(одиниць), у тому числі малого підприємництва  9 одиниць та 270 

мікропідприємств. 

питома вага суб'єктів підприємництва у загальній кількості суб'єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)  

  

 

 



  3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання  

Порядко

вий 

номер 

Найменування 

оцінки 

У перший рік 

(стартовий 

рік 

впровадженн

я 

регулювання

) 

Періодичн

і (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) 

0 0 0 

2 Процедури 

повірки та/або 

постановки на 

відповідний 

облік у 

визначеному 

органі 

державної 

влади чи 

місцевого 

самоврядуванн

я 

0 0 0 

3 Процедури 

експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні 

витрати - 

витратні 

матеріали) 

0 0 0 

4 Процедури 

обслуговування 

обладнання 

(технічне 

обслуговування

) 

0 0 0 

5 Інші процедури 

(уточнити) 

(сплата 

податку) 

5667,60 6003,13 30018,00 

6 Разом, гривень 

Формула: 

5667,60 6003,13 30018,00 



(сума рядків 1 

+ 2 + 3 + 4 + 5) 

7 Кількість 

суб'єктів 

господарюванн

я, що повинні 

виконати 

вимоги 

регулювання, 

одиниць 

279 279 279 

8 Сумарно, 

гривень 

1581260,00 1674873,00 8375022,00 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

9 Процедури 

отримання 

первинної 

інформації про 

вимоги 

регулювання – 

1 година 
Формула: 

витрати часу 

на отримання 

інформації про 

регулювання, 

отримання 

необхідних 

форм та 

заявок Х 

вартість часу 

суб'єкта 

малого 

підприємництв

а (заробітна 

плата) Х 

оціночна 

кількість форм 

1г.*4723/279= 

16,93грн. 

1г.*5003/ 

279 = 

17,93грн. 

89,65 

10 Процедури 

організації 

виконання 

вимог 

регулювання 

Формула: 

витрати часу 

на розроблення 

та 

впровадження 

2г.*4723/279 

= 33,86грн. 

2г.*5003/279 

= 35,86грн. 

179,30 



внутрішніх для 

суб'єкта 

малого 

підприємництв

а процедур на 

впровадження 

вимог 

регулювання Х 

вартість часу 

суб'єкта 

малого 

підприємництв

а (заробітна 

плата) Х 

оціночна 

кількість 

внутрішніх 

процедур 

11 Процедури 

офіційного 

звітування 

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 

0 

  

0 0 



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 

підприємництв

а (заробітна 

плата) Х 

оціночна 

кількість 

оригінальних 

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 

підприємництв

а (заробітна 

0 0 0 



плата) Х 

оціночна 

кількість 

перевірок за рік 

13 Інші процедури 

(уточнити) 

0  0  0  

14 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 

+ 10 + 11 + 12 

+ 13) 

50,79 53,79 268,95 

15 Кількість 

суб'єктів 

малого 

підприємництв

а, що повинні 

виконати 

вимоги 

регулювання, 

одиниць 

279 279 279 

16 Сумарно, 

гривень 

Формула: 

відповідний 

стовпчик 

"разом" Х 

кількість 

суб'єктів 

малого 

підприємництв

а, що повинні 

виконати 

вимоги 

регулювання 

(рядок 14 Х 

рядок 15) 

14170,41 15007,41 75037,05 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого 

підприємництва 
 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами 

Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені 

повноваженням лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не 

змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури. 

   

 

 



 

 

 

 

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

виникають на виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п'ять років 

1 Оцінка "прямих" витрат 

суб'єктів малого 

підприємництва на 

виконання регулювання 

1581260,00 8375022,00 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб'єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування 

20035,74 110196,57 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого 

регулювання 

1601295,74 8485218,57 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування 

регулювання суб'єктів 

малого підприємництва 

0 0 

5 Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

регулювання 

1601295,74 8485218,57 

 

Начальник відділу фінансів,                                                        Чіпегіна Т.В. 

економіки та інвестицій                                  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


