
Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення Боратинської сільської ради 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік 

на території Боратинської сільської ради» 

  

І. Опис проблеми 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого 

самоврядування. 

На виконання положень Податкового кодексу України виникає необхідність 

встановити на території Боратинської сільської ради місцеві податки і збори та затвердити 

положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів, а також розміри 

ставок місцевих податків і зборів. 

  

ІІ. Цілі державного регулювання 

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної 

політики в податковій сфері, зокрема, вимог Податкового кодексу України, спрямовану на 

поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програми 

соціально-економічного розвитку села. 

 Цілі прийняття регуляторного акта наступні: 

а) визначення переліку місцевих податків і зборів, що встановлюються на території 

села; 

б) встановлення розмірів податку на нерухоме майно, відмінне  від  земельної 

ділянки, єдиного податку, збору  за провадження  деяких  видів  підприємницької 

діяльності. 

в) прийняття положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і 

зборів. 

  

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених 

цілей 

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до 

Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють 

і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах 

установлених граничних розмірів ставок. 

Обраний спосіб: 

- відповідає вимогам чинного законодавства; 

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики; 

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблем; 

- встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок місцевих податків і 

зборів, що надходять до сільського бюджету. 

  

VI. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом 

прийняття запропонованого регуляторного акта 



Відповідно до Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування 

надано право самостійно встановлювати розмір місцевих податків і зборів в межах 

встановлених граничних розмірів ставок. 

  

 

V. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття 

регуляторного акта 

Позитивно на дію регуляторного акту може вплинути подолання кризових явищ в 

економіці села. Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі 

місця. Для впровадження  вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з 

бюджету. 

  

VI. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта 

Додаткових матеріальних та інших витрат, окрім сплати самих податків і зборів, 

від реалізації цього рішення не будуть нести ні сільська рада, ні суб’єкти підприємницької 

діяльності. 

З прийняттям цього рішення передбачається деяке збільшення надходжень до 

бюджету села. 

  

Таблиця вигод та витрат 

Сфера впливу Вигоди Витрати 

 

 

Інтереси держави 

Збільшення надходжень 

місцевих податків і зборів 

до бюджету села 

Процедура розробки 

регуляторного акта 

(витрати робочого часу 

спеціалістів, пов'язані з 

підготуванням 

регуляторного акта) 

Розвиток інфраструктури 

села 

Інтереси суб'єктів 

господарювання 

Розвиток інфраструктури 

села 

Сплата обов'язкового 

податкового платежу 

 

Інтереси громадян 

Вирішення частини 

соціальних проблем міста 

за рахунок зростання 

дохідної частини сільського 

бюджету 

Незначне збільшення цін 

на товари  та вартості 

деяких видів послуг 

  

VII. Строк дії регуляторного акту 

Строк дії регуляторного акту з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, якщо інше не 

буде передбачено законом. 

  

VIII. Показники ефективності регуляторного акта 

1. Надходження від сплати місцевих податків і зборів за видами податків і зборів.  

2. Кількість платників місцевих податків і зборів. 

  

IX. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження 

результативності акта 



Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюється базове та 

повторне відстеження. Базове відстеження здійснюється не пізніше ніж через 6 місяців з 

дня набрання чинності регуляторним актом. Враховуючи те, що для визначення значень 

показників результативності регуляторного акту використовуються виключно статистичні 

дані, повторне відстеження здійснюватиметься за три місяці до закінчення строку дії 

регуляторного акту. 

 

 

 

Сільський голова              Сергій ЯРУЧИК 

 


