
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів у 

Нижньовербізькій сільській раді об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік» 

 

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням 

вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням 

Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої  

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, 

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 

1151). 

Довідкова інформація щодо основних засад справляння податку на 

майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, транспортного податку та плати за землю. 

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) 

транспортний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, плата за землю у складі податку на майно, єдиний податок та 

туристичний збір, віднесені до місцевих податків та зборів, які місцеві ради 

обов’язково установлюють в межах граничних розмірів, передбачених 

відповідними статтями Кодексу.  

Платники місцевих податків та зборів: 

- транспортного податку – фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством 

власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років 

(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року; 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – фізичні 

та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів 

житлової та/або нежитлової нерухомості; 

- плати за землю у складі податку на майно – власники земельних 

ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі; 

- єдиного податку – фізичні особи – підприємці та юридичні особи; 

- туристичного збору – громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення сільської ради об’єднаної територіальної громади, 

що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) 

послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце 

перебування в зазначений строк. 

База оподаткування: легкові автомобілі, що є об’єктом оподаткування; 

загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його 

часток; нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим 

розділом та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено; дохід платника єдиного податку; вартість усього періоду 



проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1. цього Положення, 

за вирахуванням податку на додану вартість. 

Ставка податку: 

Транспортний податок. 

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом 

оподаткування. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

ставка встановлюється у розмірах за 1 кв. метр загальної площі об'єкта 

житлової та/або нежитлової нерухомості: 

Для житлової нерухомості: 

Для житлового будинку садибного типу ставки податку становить 0,5 

відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року; 

Для житлового будинку квартирного типу ставки податку становить 0,5 

відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року;  

Для прибудови до житлового будинку ставки податку становить 0,05 

відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року; 

Для квартири ставки податку становить 0,5 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

Для котеджу ставки податку становить 0,5 відсотка розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

Для кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах ставки податку 

становить 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

Для садового будинку ставки податку становить 1 відсоток розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року; 

Для дачного будинку ставки податку становить 1 відсоток розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року. 

Для нежитлової нерухомості  

Для готелів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів, ресторанів та барів, 

туристичних баз, гірських притулків, таборів для відпочинку, будинків 

відпочинку ставки податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

Для офісних будівель (будівлі фінансового обслуговування, 

адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних 

цілей) ставки податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

Для торговельних будівель (торгові центри, універмаги, магазини, криті 

ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування 

автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й 

громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування) 



ставки податку становить 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

Для гаражів  (гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки) 

ставки податку становить 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

Для промислових будівель та складів ставки податку становить 0,3 

відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року; 

Для будівель для публічних виступів (казино, ігорні будинки) ставки 

податку становить 1,5 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

Для господарських (присадибних) будівель (допоміжні (нежитлові) 

приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, 

вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції 

тощо) ставки податку становить 0,03 відсоток розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; 

Для інших будівель ставки податку становить 0,2 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року. 

Плата за землю у складі податку на майно. 

Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсоток від їх нормативної 

грошової оцінки, для земель загального користування –  1 відсоток від їх 

нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь –  0,3 відсотки 

від їх нормативної грошової оцінки.  

Ставка податку встановлюється у розмірі 3 відсотки від їх нормативної 

грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми 

власності). 

Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами 

населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, 

встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці 

площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь – 1 відсотки  від  

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі 

оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. 

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума 

платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для 

відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території та не може 

перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки; для пасовищ у 

населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розмір 

земельного податку; для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може 

перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки. 

Єдиний податок. 

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для 



працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року (далі у цій главі  прожитковий мінімум), другої групи  у відсотках 

(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі  мінімальна 

заробітна плата), третьої групи  у відсотках до доходу (відсоткові ставки)  

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються об’єднаною 

територіальною громадою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють 

господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з 

розрахунку на календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму для видів діяльності відповідно до КВЕД ДК 009, які 

поширюються на вказану групу;  

2) для другої групи платників єдиного податку 12 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати для видів діяльності відповідно до КВЕД ДК 009, 

які поширюються на вказану групу.  

3) відсоткова ставка єдиного податку для третьої групи платників єдиного 

податку встановлюється у розмірі:  

-3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з 

Податковим Кодексом;  

- 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до 

складу єдиного податку. 

Туристичний збір. 

Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору. 

 

1. Визначення проблеми 

Проблеми, які пропонується розв’язати та причини їх виникнення:  

- наповнення доходної частини сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади в результаті встановлення законним чином ставок 

транспортного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, плати за землю у складі податку на майно, єдиного податку та 

туристичного збору та території населених пунктів об’єднаної територіальної 

громади, шляхом викладення Положення про транспортний податок, 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

Положення про плату за землю, Положення про спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, Положення про туристичний збір у новій 

редакції. 

- забезпечення дотримання вимог Кодексу щодо місцевих податків і 

зборів (ст. 12 Кодексу щодо повноважень сільської ради об’єднаної 

територіальної громади до початку наступного бюджетного періоду встановити 

місцеві податки і збори, змінити розмір їх ставок). 

Важливість проблеми: 

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку сільської 

об’єднаної територіальної громади здійснюється шляхом реалізації сільських 

програм у галузях житлово-комунального господарства, транспорту, 

соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового 

забезпечення, виконання яких залежить від наповнення місцевого бюджету. 



Встановлення обґрунтованих ставок транспортного податку, податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю у складі 

податку на майно, єдиного податку та туристичного збору дозволить суттєво 

зміцнити ресурсну базу сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, 

оскільки одним з податків, що займають найбільшу питому вагу в загальних 

надходженнях до сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, є 

саме єдиний податок (в 2016 році – 722,6 тис. грн., питома вага – 37,2 %). 

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє 

вплив: 
Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни +  

Органи місцевого 

самоврядування 

+  

Суб’єкти господарювання +  

У тому числі суб’єкти малого 

підприємництва 

+  

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму 

неможливе, оскільки формування бюджету об’єднаної територіальної громади 

проводиться з метою подальшого використання бюджетних коштів на 

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

відносин (об’єкти загального безоплатного користування, соціальні програми 

та інше), та чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до 

повноважень саме сільських рад належить встановлення ставок місцевих 

податків та зборів в межах ставок, визначених Кодексом. 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого 

регуляторного акту, оскільки Законами України від 230 грудня 2016 року № 

1791-VIII та від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII внесені зміни до Кодексу в 

частині справляння транспортного податку, податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, плати за землю у складі податку на майно, 

єдиного податку та туристичного збору, в зв’язку з чим виникла необхідність 

затвердити нові положення щодо справляння вищеперерахованих податків. А 

щорічне встановлення ставок по даним податкам передбачено Кодексом. 

 

2. Цілі державного регулювання 

- встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок транспортного 

податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за 

землю у складі податку на майно, єдиного податку та туристичного збору по 

населених пунктах об’єднаної територіальної громади; 

- забезпечення стабільних надходжень до сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади; 

- виконання програм соціального та економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади, вирішення проблем її громади; 

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих 

податків та зборів. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

3.1. Визначення альтернативних способів: 



Вид альтернативи Опис альтернативи 

Не прийняття запропонованого 

регуляторного акту (далі – 

Альтернатива 1) 

У разі неприйняття проекту рішення, відповідно до 

п.12.3.5. ст. 12 Кодексу, будуть застосовуватись 

мінімальні ставки. 

Не прийняття положень з передбаченими Кодексом 

змінами не дасть можливості платникам податків, 

яким сільська рада об’єднаної територіальної 

громади встановила пільги, скористатись даним 

правом. 

Відсутня процедура прийняття регуляторного акту.  

Прийняття запропонованого 

регуляторного акту (далі – 

Альтернатива 2) 

Згідно з проектом рішення ставки транспортного 

податку, податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, плати за землю у складі податку 

на майно, єдиного податку та туристичного збору на 

2018 рік будуть встановлюватись відповідно до 

проекту рішення. 

Врегулюються відносини з платниками податків 

щодо пільг, ставок податків, об’єктів оподаткування. 

Дотримана процедура прийняття регуляторного акту. 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування: 
Вид альтернативи Вигоди Втрати 

Альтернатива 1 - зменшення податкового 

навантаження на суб’єкти малого 

підприємництва призведе до 

покращення іміджу місцевої 

влади серед даної категорії; 

- стимулювання платників 

податку для сплати податку на 

майно за мінімальних ставок в 

повному обсязі. 

- суттєве зменшення надходжень до 

сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади; 

- неможливість фінансування 

програм економічного та 

соціального розвитку об’єднаної 

територіальної громади в повному 

обсязі; 

- зростання соціальної напруги; 

- витрати на організацію контролю 

за надходженням коштів до 

сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади; 

Альтернатива 2 - збільшення надходжень до 

сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади; 

- виконання програм 

економічного та соціального 

розвитку; 

- забезпечення сталого розвитку 

об’єднаної територіальної 

громади;  

- зменшення соціальної напруги; 

- формування позитивного 

іміджу сільської влади. 

- пов’язані з розробкою 

регуляторного акту; контроль за 

його виконанням; проведення 

аналізу та заходів по відстеженню 

результативності регуляторного 

акту; 

- на організацію контролю за 

надходженням коштів до сільського 

бюджету об’єднаної територіальної 

громади. 

 

 

 

 

 



Оцінка впливу на сферу інтересів громадян: 
Вид альтернативи Вигоди Втрати 

Альтернатива 1 - збільшення доходу частини 

сімей громади – сімей 

підприємців. 

- непрямі витрати полягають у 

зменшенні бюджетних коштів, які 

будуть спрямовані на соціально-

економічний розвиток об’єднаної 

територіальної громади, вирішення 

загальносільських проблем. 

Альтернатива 2 - виконання програм 

економічного та соціального 

розвитку, вирішення 

загальносільських програм. 

Збільшення витрат родинного 

бюджету членів громади через: 

- збільшення податкового 

навантаження на родини 

підприємців; 

- зростання цін через збільшення 

розміру сплати підприємцями 

даних податків. 

 

Оцінка впливу на суб’єктів господарювання: 

Визначення кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під 

регулювання 
Показник Мікро-

підприємництво 

Мале 

підприємництво 

Середнє 

підприємництво 

Разом 

Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

що підпадають 

під дію 

регулювання, 

одиниць: 

Транспортний 

податок 

Податок на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної 

ділянки 

Плата за землю 

у складі податку 

на майно 

Єдиний податок 

Туристичний 

збір 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

200 

 

 

 

 

1000 

 

 

180 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

200 

 

 

 

 

1000 

 

 

180 

1 

Питома вага 

групи у 

загальній 

кількості, 

відсотків: 

Транспортний 

податок 

Податок на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної 

 

 

 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

 



ділянки 

Плата за землю 

у складі податку 

на майно 

Єдиний податок 

Туристичний 

збір 

 

100,0 

 

 

100,0 

100,0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

100,0 

 

Вид альтернативи Вигоди Втрати 

Альтернатива 1 - зменшення податкового 

навантаження; 

- значне зменшення розміру 

сплати податку на нерухоме 

майно, відмінного від земельної 

ділянки, плати за землю у складі 

податку на майно, єдиного 

податку та туристичного збору в 

порівнянні з попереднім  роком. 

 

- сплата податку на нерухоме 

майно, відмінного від земельної 

ділянки, плати за землю у складі 

податку на майно, єдиного податку 

та туристичного збору по 

мінімальних ставках; 

- пов’язані з обчисленням, 

звітуванням та сплатою податку; 

- зменшення бюджетних коштів, які 

будуть спрямовані на соціально-

економічний розвиток об’єднаної 

терито-ріальної громади, вирішення 

загальносільських проблем. 

Альтернатива 2 - встановлення чітких ставок 

транспортного податку,  податку 

на нерухоме майно, відмінного 

від земельної ділянки, плати за 

землю у складі податку на майно, 

єдиного податку та туристичного 

збору; 

- прозорість дій місцевих органів 

влади; 

- чітко визначені отримувачі 

пільг; 

- виконання програм 

економічного та соціального 

розвитку, вирішення 

загальносільських проблем. 

- сплата транспортного податку,  

податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки, 

плати за землю у складі податку на 

майно, єдиного податку та 

туристичного збору по 

максимальних ставках; 

- зростання розміру суми податків в 

порівнянні з попереднім роком при 

зростанні розміру мінімальної 

заробітної плати; 

- пов’язані з обчисленням, 

звітуванням та сплатою податку. 

 

Витрати суб’єктів господарювання на впровадження регуляторного 

акту 

Витрати на одного суб’єкта господарювання мікропідприємництва, 

які виникають внаслідок дії регуляторного акту 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати 

станом на 31.12.2017 року – 3200,00 грн. У погодинному визначенні розмір 

становить 19,34 грн. (ст. 8 Закону України від 21.12.2016 р. № 1801- VIII). 
Порядковий 

номер 

Витрати За перший 

рік 

За п’ять 

років 

1 Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне обслуговування, 

навчання/підвищення кваліфікації персоналу 

тощо, гривень 

– – 



2 Податки та збори (середній розмір сплати податку 

1 суб’єктом господарювання), гривень 

Транспортний податок 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Плата за землю у складі податку на майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

 

25000,0 

650,0 

 

776,4 

7450,0 

9000,0 

 

 

125000,0 

3250,0 

 

3882,0 

37250,0 

45000,0 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, 

підготовкою та поданням звітності державним 

органам, гривень  

9,5 

год*19,34 

грн.=183,70 

грн. 

918,50 

грн. 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 

державного нагляду (контролю) (перевірок, 

штрафних санкцій, виконання рішень/приписів 

тощо), гривень 

– – 

5 Витрати на отримання адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, 

погоджень, висновків, проведення 

незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, 

атестації тощо) та інших послуг (проведення 

наукових, інших експертиз, страхування  тощо), 

гривень 

– – 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, 

канцелярські товари тощо), гривень 

Незначні 

витрати 

(роздрукува

ння та 

заповнення 

бланку 

декларації) 

– 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 

персоналу, гривень 

– – 

8 Інше (уточнити), гривень – – 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1+3+4+5+6+7+8), гривень 183,70 918,5 

10 Кількість суб’єктів, на яких буде поширено 

регулювання, одиниць 

Транспортний податок 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Плата за землю у складі податку на майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

 

1 

200 

 

1000 

180 

1 

 

 

 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання 

підприємництва, на виконання регулювання 

(вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), з 

урахуванням похибки 5%, гривень 

Транспортний податок 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

 

 

 

 

 

 

183,7 

грн.*1* 

1,05=192,89 

грн. 

183,7 

грн.*200* 

1,05= 38577 

грн. 

 

 

 

 

964,45 

грн. 

 

 

192885 

грн. 

 

 



Плата за землю у складі податку на майно 

 

 

 

Єдиний податок 

 

 

 

Туристичний збір 

183,7 

грн.*1000* 

1,05= 

192885 грн. 

183,7 

грн.*180* 

1,05= 

34719,3 грн. 

183,70 

грн.*1 

особа*1,05=

192,89 грн. 

964425 

грн. 

 

 

173596,5 

грн. 

 

 

964,45 

грн. 

 

 

  
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1 

Транспортний податок 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Плата за землю у складі податку на майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

192,89 грн. 

38577 грн. 

 

192885 грн. 

34719,3 грн. 

192,89 грн. 

Альтернатива 2 

Транспортний податок 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Плата за землю у складі податку на майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

192,89 грн. 

38577 грн. 

 

192885 грн. 

34719,3 грн. 

192,89 грн. 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 
Альтернатива Бал результативності Коментарі щодо присвоєння відповідного 

балу 

Альтернатива 1 2 Проблема наповнення сільського бюджету 

об’єднаної територіальної громади буде 

вирішена частково (надходження даних 

податків по мінімальних ставках, а плата за 

землю – по ставках попереднього року), 

фінансування місцевих програм розвитку 

будуть фінансуватись не в повній мірі. 

Витрати суб’єкта господарювання на 

впровадження даного регуляторного акту 

будуть на рівні витрат при альтернативі 2, 

але сума сплачених ними податків буде 

меншою.  

Альтернатива 2 4 Буде забезпечено збільшення наповнення  

сільського бюджету об’єднаної 

територіальної громади, фінансування в 

повній мірі запланованих заходів щодо 

соціального та економічного розвитку, 

вирішення проблем жителів об’єднаної 

територіальної громади, дотримано вимоги 



податкового законодавства. 

Дана альтернатива є найбільш прийнятною. 

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

(Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів 

підприємництва) 

Спеціалісти органу місцевого самоврядування несуть витрати пов’язані із 

розробкою регуляторного акту, контролем за його виконанням, проведенням 

аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту. 

Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акту (розробка, 

оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану 

діяльності Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, 

становить __ місяці. При витраті 1 повного робочого дня в тиждень на кожний 

етап, за весь строк матимемо – 16 годин на регуляторні процедури. Заробітна 

плата розробника регуляторного акту за 1 год. становить 37,50 грн. – 600,0 грн. 

Заходи по відстеженню надходження податку на майно до сільського 

бюджету об’єднаної територіальної громади у спеціаліста відповідної категорії 

займає 0,3 год. В місяць, за рік – 3,6 год. Сума витрат складатиме 135,0 грн. 

Загальна сума витрат на прийняття 1 регуляторного акту органу 

місцевого самоврядування складає 735,0 грн. 

Адміністрування транспортного податку,  податку на нерухоме майно, 

відмінного від земельної ділянки, плати за землю у складі податку на майно, 

єдиного податку та туристичного збору здійснює Коломийська оДПІ. 
Процедура регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб’єкта 

господарювання малого 

підприємництва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 

співробітника 

органу 

державної 

влади 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулювання 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання (за 

рік), гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання: 

Транспортний податок 
Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Плата за землю у складі 

податку на майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

 

 

 

0,1 
0,1 

 

 

0,1 

 

0,1 

0,1 

 

 

 

 

20,0 
20,0 

 

 

20,0 

 

20,0 

20,0 

 

 

 

 

1 
1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 
200 

 

 

1000 

 

180 

1 

 

 

 

 

2,0 
400,0 

 

 

2000,0 

 

360,0 

2,0 

2. Поточний контроль за 

суб’єктом господарю-

вання, що перебуває у 

сфері регулювання 

– – – – – 

3. Підготовка, затверд-

ження та опрацювання, 
реалізація одного окре-

мого акту про порушен-

ня вимог регулювання  

– – – – – 



4. Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами господарю-

вання 

– – – – – 

5. Підготовка звітності 

за результатами регулю-

вання: 

Транспортний податок 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 
земельної ділянки 

Плата за землю у складі 

податку на майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

 

 

0,5 

0,5 

 
 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

20,0 

20,0 

 
 

20,0 

 

20,0 

20,0 

 

 

 

4 

4 

 
 

4 

 

4 

4 

 

 

 

1 

200 

 
 

1000 

 

180 

1 

 

 

 

40,0 

8000,0 

 
 

40000,0 

 

7200,0 

40,0 

6. Інші адміністративні 

процедури (уточнити) 

– – – – – 

Разом на рік: 

Транспортний податок 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Плата за землю у складі 

податку на майно 
Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

– 

– 

 

 

– 

 
– 

– 

 

– 

– 

 

 

– 

 
– 

– 

 

– 

– 

 

 

– 

 
– 

– 

 

– 

– 

 

 

– 

 
– 

– 

 

42,0 

8400,0 

 

 

42000,0 

 
7560,0 

42,0 

 
№ п/п Назва державного органу Витрати на 

адміністрування 

регулювання за рік, 

гривень 

Сумарні витрати на 
адміністрування 

регулювання за п’ять 

років, гривень 

1. Нижньовербізька сільська 

рада об’єднаної терито-

ріальної громади 

Транспортний податок 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Плата за землю у складі 

податку на майно 
Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

 

 

735,0 

735,0 

 

 

735,0 

 
735,0 

735,0 

 

 

 

3675,0 

3675,0 

 

 

3675,0 

 
3675,0 

3675,0 

2. Коломийська оДПІ 

Транспортний податок 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки 

Плата за землю у складі 

податку на майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

42,0 

8400,0 

 

 

42000,0 

 

7560,0 

42,0 

 

210,0 

42000,0 

 

 

210000,0 

 

37800,0 

210,0 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування 

регулювання суб’єктів підприємництва: 
Транспортний податок 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки 

Плата за землю у складі податку на майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

 
777,0 

9135,0 

 

42735,0 

8295,0 

777,0 

 

 
3885,0 

45675,0 

 

213675,0 

41475,0 

3885,0 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту 

Згідно з вимогами Кодексу сільська рада об’єднаної територіальної 

громади приймає рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 



наступний бюджетний період (рік), тому термін дії даного регуляторного акту – 

2018 рік. 

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Для відстеження результативності дії регуляторного акту визначено такі 

показники: 
Показники результативності Перший рік запровадження За п’ять років 

Розмір надходжень до місцевого 

бюджету: 

Транспортний податок 
Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

Плата за землю у складі податку на 

майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

 

25000,0 
130000,0 

 

776400,0 

 

1341000,0 

9000,0 

 

 

125000,0 
650000,0 

 

3882000,0 

 

6705000,0 

45000,0 

Кількість суб’єктів 

господарювання, на яких 

розповсюджується дія акту: 

Транспортний податок 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

Плата за землю у складі податку на 
майно 

Єдиний податок 

Туристичний збір 

 

 

 

1 

200 

 

1000 
 

180 

1 

 

 

 

1 

200 

 

1000 
 

180 

1 

Рівень поінформованості суб’єктів 

господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акту 

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні 

акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах 

масової інформації відповідних рад. 

Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання, 

фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю 

осіб, які ознайомляться з ним. 

Даний регуляторний акт буде розміщено на офіційній Інтернет-сторінці 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади – 

www.nvotg.if.ua у розділі «Регуляторна політика». 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись 

відстеження результативності регуляторного акта 

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 

місяців після набуття ним чинності. 

Повторне відстеження проводитиметься через рік. 

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися 

відповідальним за його розробку – сектором фінансів та планування 

виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади на підставі аналізу статистичних даних, даних 

фіскальної служби щодо кількості суб’єктів господарювання, на яких 

розповсюджується дія регуляторного акту, щодо надходження транспортного 

податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за 

землю у складі податку на майно, єдиного податку та туристичного збору до 

сільського бюджету об’єднаної територіальної громади. 

 

http://www.nvotg.if.ua/

