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АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Тернівської сільської ради 

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки на 2022 рік» 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання 

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.  

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до 

діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду  бюджету 

Тернівської територіальної громади, забезпечують збалансованість дохідної 

частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх 

надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування 

бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, 

виконання програм соціально-економічного розвитку Тернівської 

територіальної громади. 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання 

Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, 

забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм 

соціально-економічного розвитку територіальної громади, Тернівська 

сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг зі 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 

рік». 

У разі неприйняття рішення про встановлення на 2022 рік податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки будуть справлятися за 

мінімальними ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. 

Аналіз втрат до місцевого бюджету 

№ 

з/п 

Назва 

показника 

У разі прийняття рішення про 

місцеві податки та збори на 2022 рік 

У разі не прийняття рішення 

про місцеві податки та збори 

на 2022 рік 

Відхилення, 

 грн. 

Ставка % Очікуваний 

обсяг надходж. 

грн. 

Ставка% 

 

Очікуваний 

обсяг надходж.  

грн 

1 Податок на 

нерухоме майно 

відмінне від 

земельної 

ділянки 

Від 0,1 до 1,5% 
 (в залежності від 

виду нерухомого 

майна, відмінного від 

земельної ділянки, 

врахо-вуючи пільги) 

443 000 0 0 443 000 

 Разом (втрати 

до бюджету) 
Х Х Х Х 443 000 
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В разі прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки на 2022 рік», 

очікується, що  в бюджет Тернівської територіальної громади надійдуть 

кошти в сумі 443 000 тис. грн.  

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс 

інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого 

самоврядування. 

Застосування  максимальних ставок податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 2022 рік, в межах Податкового кодексу 

України, з одного боку дозволить забезпечити додаткові надходження до 

місцевого бюджету, проте спричинить надмірне податкове навантаження для 

платників. 

З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено 

оптимальний рівень оподаткування, який би  забезпечував стабільні та 

достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідував би 

стимулів до ведення підприємницької діяльності.  

В свою чергу, Тернівською сільською радою, яка є розробником проекту 

регуляторного акта було проведено консультації з представниками суб’єктів 

господарювання, які погодились на запропоновані ставки податку. 

      Таким чином, Тернівська сільська рада, враховуючи пропозиції 

підприємців, не підвищувала ставки податків.  Розміри ставок місцевих 

податків і зборів залишаються на рівні минулорічних.  

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів т.ч. 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, полягає в 

необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих 

коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем 

громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.  

      Враховуючи, вищевикладене  Тернівською сільською радою 

розробляється проект рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік», та 

публікується в засобах масової інформації та на веб – сайті за 

посиланням https://ternotg.org.ua 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 
Групи Так Ні 

Громадяни так  

Держава так  

Суб’єкти господарювання так  

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва* 
так  

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою 

ринкових механізмів: 

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не 

є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом 

https://ternotg.org.ua/
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державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є 

компетенцією Тернівською сільської ради.  

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих 

регуляторних актів:  

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих 

регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішенням 

Тернівської сільської ради від 25 червня 2020 року № 23-9/VII «Про 

встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

2021 рік» застосовується тільки в 2021 році. 

 

II. Цілі державного регулювання 

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з 

розв'язанням проблеми:  

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, 

визначеної в попередньому розділі. 

 Основними цілями регулювання є: 

- здійснити планування та прогнозування надходжень від сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету; 

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня 

платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до 

потреб місцевого бюджету; 

 - встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки; 

 - забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 

самоврядування. 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

 
Вид альтернативи  Опис альтернативи 

Альтернатива 1. 

 

Не прийняття регуляторного 

акта 

 

Альтернатива неприйнятна. Наслідком є недоотримання 

надходжень до бюджету, що обмежить фінансування 

першочергових видатків. 

По закінченню 2021 року рішення про встановлення 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, для об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, 

будуть скасовані як такі, що не пройшли регуляторну 

процедуру і не поширюються на подальші періоди. 

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 

Податкового кодексу України податок буде справлятися 

виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних 

ставок податку для суб'єктів господарювання у 2021 році, а 

фізичних осіб - платників податку у 2022 році, що суттєво 

погіршить надходження до бюджету. 
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Альтернатива 2. 

Прийняття запропонованого 

регуляторного акту (установлен-

ня диферендійованого розміру 

ставок податку залежно від типів 

об'єктів нерухомості) 

 

Застосування альтернативи є найбільш прийнятним. 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання 

повною мірою. Ставки податку для об'єктів житлової 

та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з 

повним дотриманням вимог Податкового кодексу України, 

диференційовано залежно від типів таких об'єктів 

нерухомості. 
Забезпечить надходження до бюджету у прогнозованій 
сумі 443 000 грн. Податкове навантаження на платників 
оптимальне, посильне. Належне фінансування програм 
соціально- економічного розвитку громади, тощо. 
Забезпечення фінансової основи самостійності органу 
місцевого самоврядування. 

Альтернатива 3 

Встановлення максимальних 

ставок із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на 2022 рік   

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе   

перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. 

Проте, прийняття такого рішення призведе до збільшення 

навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою 

чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за 

несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки .  

Можливе скорочення  кількості зареєстрованих 

підприємців. Можливе виникнення соціальної напруги,  

непорозуміння між місцевою владою та підприємцями і 

жителями громади. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування  
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Вигоди відсутні.  

Незалежно від можливості 

покращення інвестиційної 

привабливості території, жителі 

втратять пільги, спостерігатиметься 

недофінансування витрат на місцеві 

соціально важливі програми 

Дія рішення сільської ради від 

25.06.2020 року №  23-9/VII поши-

рюється тільки на 2021 рік. На на-

ступний бюджетний рік у громаді 

відсутній регуляторний акт, що 

унеможливлює нарахування та 

сплату податку на нерухоме май-

но, відмінне від земельної ділян-

ки. Наслідком є недоотримання 

бюджетом надходжень, які мож-

ливо було б направити на фінан-

сування соціально важливих міс-

цевих цільових програм, бюджет-

ної сфери в галузях освіти, куль-

тури, соціального захисту, житло-

во-комунального та дорожнього 

господарства, транспорту тощо 

Альтернатива 2 Альтернатива забезпечує усі цілі 

державного регулювання. 

Забезпечення дотримашія вимог 

Податкового кодексу України, 

реалізація повноважень наданих 

органам місцевого самоврядування. 

Забезпечення відповідних 

Витрати пов'язані з підготовкою 

регуляторного акту, проведення 

відстежень результативності 

регуляторного акта, проведення 

процедур з оприлюднення 

регуляторного акта. 

Орган місцевого самоврядування 
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надходження до бюджету об'єднаної 

територіальної громади від сплати 

податку на нерухоме майно. 

Відмінне від земельної ділянки. 

Створення сприятливих фінансових 

можливостей для задоволення соці-

альних та інших потреб громади, 

фінансування місцевих програм, 

заходів плану соціально-еконо-

мічного розвитку, тощо. 

Вдосконалення відносини між 

Тернівською сільською радою, 

органом податкової служби, суб'єк-

тами господарювання, громадянами, 

пов'язаних зі справлянням податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земель-ної ділянки. Забезпечення 

високого рівня довіри до місцевої 

влади. 

наділений повноваженнями лише 

встановлювати ставки місцевих 

податків (зборів), не змінюючи 

порядок їх обчислення, сплати та 

інші адміністративні процедури 

Альтернатива 3 Забезпечить дотримання вимог 

Податкового кодексу України, 

реалізацію наданих органам 

місцевого самоврядування 

повноважень. 

Забезпечить відповідні надход-

ження до місцевого бюджету від 

сплати місцевих податків і зборів. 

Створить сприятливі фінансові 

можливості місцевої влади для 

задоволення соціальних та інших 

потреб територіальної громади. 

Витрати пов'язані з підготовкою 

регуляторного акту, проведення 

відстежень результативності 

регуля-торного акта, проведення 

процедур з оприлюднення 

регуляторного акта. 

Орган місцевого самоврядування 

наділений повноваженнями лише 

встановлювати ставки місцевих 

податків (зборів), не змінюючи 

порядок їх обчислення, сплати та 

інші адміністративні процедури 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
Вид альтернативи  Вигоди   Витрати 

Альтернатива 1 Сплата податку за мінімальними 

ставками, передбаченими 

Податковим кодексом України 

Витрати відсутні для 

громадян у частині сплати 

податку. 

Альтернатива 2 Альтернатива в повній мірі вра-

ховує інтереси громади у наповнен-

ні бюджету, крім того диференці-

ація за типом нерухомості  дозволяє 

врахувати фактичний економічний 

стан в галузях підприємницької 

діяльності, що дозволяє максималь-

но узгодити питання сплати подат-

ку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки та наповнення 

бюджету, гармонізувати розвиток 

підприємницької активності та роз-

виток соціальної інфраструктури 

Відповідно до законодавства 

України у сфері податкових 

відносин сплата податку 

фізичними особами з 

урахуванням запропонова-

ного регулювання буде 

здійснюватися в другій 

половині 2022 року після 

отримання ними відповідних 

повідомлень-рішень від 

податкових органів. 

Альтернатива 3 При збільшенні прогнозованого 
надходження до бюджету є можли-
вість збільшення видатків на фінан-

Витрати фізичних осіб платни-

ків податку на сплату податку 

на нерухоме майно, відмінне 
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сування соціально важливих місце-
вих цільових програм, бюджетної 

сфери в галузях освіти, соціального 
захисту, житлово-комунального та 
дорожнього господарства, транс-

порту тощо. При цьому втрачається 
інвестиційна привабливість, що по-
значається на зменшенні рівня під-
приємницької активності, відповід-

ного скорочення ринку праці та 
скороченні відповідних надход-
жень, що в сумі не компенсує 
зростання від даного податку. 

від земельної ділянки за мак-

симально граничним розміром 

його ставкн. 1,5% за 1 кв. м 

житлової та нежитлової неру-

хомості, шо перебуває у  

власності фізичних осіб. 

Зростання рівня 

невдоволеності громадян, 

напруги у суспільстві. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання  

 

За даними Смілянської ДПІ  ГУ ДПС у Черкаській області  станом на 

01.01.2021 року 

                      
Показник Великі Середні Малі  

та 

Мікро 

Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, 

що підпадають під дію регулювання, 

одиниць* 

0 0 13 13 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків  
0 % 0 % 100% 100 % 

 
Вид альтернативи  Вигоди   Витрати 

Альтернатива 1 Сплата податків і зборів за 

мінімальними ставками, 

передбаченими Податковим кодексом 

України 

Відсутні витрати в 

частині сплати податку.  

Альтернатива 2 Сплата податків і зборів за 

обґрунтованими ставками. 

Встановлення пільг по сплаті податків 

для окремих категорій. 

Відкритість процедури, прозорість дій 

місцевого самоврядування. 

Вдосконалить відносини між місцевою 

владою та суб’єктами господарювання,  

пов’язаних зі справлянням податків та 

зборів, оскільки враховані пропозиції 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

Часові витрати на 

отримання інформації 

щодо змін у 

оподаткуванні; прямі 

матеріальні витрати на 

сплату податку суб'єктами 

господарювавня, які 

підпадають під дію 

регулювання за запропо-

нованими регуляторним 

актом ставками 

Альтернатива  3 

 

Відсутні. 

Збільшення податкового навантаження, 

оскільки розмір ставок податку 

максимальноможливий 

Прямі матеріальні витрати 

на сплату податку 

суб'єктами господарював-

ня, які підпадають під дію 

регулювання за макси-

мальним розміром ставок  
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У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього 

підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  

одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики 

проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися. 

           

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей          
Рейтинг результа-

тивності (досягнення 

цілей під час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності  

( за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу 

Альтернатива 1 1 Цілі регулювання не можуть бути досягнуті. Не 

вирішується поставлена проблема. Не 

прийняття запропонованого регуляторного акту 

є неприйнятним, оскільки не відповідає 

вимогам чинного законодавства України. 

Наслідком є недоотримання надходжень до 

бюджету коштів на прогнозованому рівні, що 

обмежить фінансування першочергових 

видатків. Негативний вплив буде завдано 

територіальній громаді, оскільки відсутність 

надходжень до бюджету ставить під загрозу 

фінансування соціально важливих місцевих 

цільових програм, бюджетної сфери в галузях 

освіти, соціального захисту населення, житлово- 

комунального та дорожнього господарства, 

транспорту, тощо. Балансу інтересів органів 

місцевого самоврядування, суб'єктів 

господарювання, громадян досягнуто не буде 

Альтернатива 2 4 Цілі регуляторного акта можуть бути досягнуті 

повною мірою. Податок має чітку диференціа-

цію за типом нерухомості.  

Враховуються повною мірою пропозиції суб'єк-

тів господарювання територіальної громади 

щодо встановлення ставок з урахуванням типу  

нерухомості та норми податкового законодав-

ства, враховуються галузі економіки, в якій ви-

користовується нерухомість. 

Прогнозні надходження від запропонованого 

регулювання 443000 грн., що забезпечить фі-

нансування соціально важливих місцевих цільо-

вих програм бюджетної сфери в галузях благо-

устрою, освіти, культури, соціального захисту 

населення, житлово-комунального та дорож-

нього господарства, транспорту тощо. 

Досягається баланс інтересів органів місцевого 

самоврядування, суб'єктів господарювання, 

громадян.  
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 Альтернатива  3 2 Надмірне податкове навантаження на суб’єктів 

господарювання  знівелює вигоди від 

збільшення дохідної частини бюджету, а саме 

існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   

в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде. 

                       
Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 2 Держава: 

Забезпечення 

дотримання вимог 

Податкового кодексу 

України, реалізація 

повноважень наданих 

органам місцевого 

самоврядування.  

Громадяни: 

Прозорість механізму 

встановлення, 

нарахування 

місцевих податків і 

зборів на території 

громади. Виконання 

програм 

економічного та 

соціального розвитку 

громади.  

Суб’єкти 

господарювання: 

Прозорість механізму 

встановлення, нара-

хування місцевих 

податків і зборів на 

території громади. 

Сплата  податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки за обґрунто-

ваними та оптималь-

ними ставками. 

Держава:  

Витрати пов’язані 

з підготовкою 

регуляторного 

акту, проведення 

відстежень 

результативності 

регуляторного 

акта, проведення 

процедур з 

оприлюднення 

регуляторного 

акта.  

 

Громадяни:  

Відсутні. 

 

 Суб’єкти 

господарювання: 

Сплата податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки 

за ставками 

передбаченими 

регуляторним 

актом 

Вирішення всіх 

проблем, поставлених 

задач, досягнення цілей. 

Наповнення бюджету 

об’єднаної 

територіальної громади. 

Виконання програм 

економічного та 

соціального розвитку 

громади. Досягнення 

балансу інтересів 

органів місцевого 

самоврядування, 

суб’єктів 

господарювання, 

громадян. 

Альтернатива 3 Держава: 

Забезпечення 

дотримання вимог 

Податкового кодексу 

України, реалізація 

повноважень наданих 

органам місцевого 

самоврядування. 

Забезпечення відпо-

відних надходжень 

Держава:  

Витрати пов’язані 

з підготовкою 

регуляторного 

акту, проведення 

відстежень 

результативності 

регуляторного 

акта, проведення 

процедур з опри-

Не забезпечує  

вирішення проблеми, 

поставлених задач, 

досягнення цілей в 

повній мірі. Надмірне 

податкове навантаження 

на суб’єктів господа-

рювання знівелює 

вигоди від збільшення 

дохідної частини 
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до бюджету терито-

ріальної громади від 

сплати податку. 

Забезпечення фінан-

сування місцевих 

програм, заходів пла-

ну соціально-еконо-

мічного розвитку, 

тощо.  

Громадяни: 

Прозорість механізму 

встановлення, нара-

хування місцевих 

податків і зборів на 

території громади. 

Виконання програм 

економічного та 

соціального розвитку 

громади.  

 

Суб’єкти 

господарювання: 

Відсутні 

люднення регу-

ляторного акта. 

Існування ризику 

переходу діяль-

ності суб’єктів 

господарювання в 

«тінь», несплата 

податків, закриття 

господарської 

діяльності. 

Громадяни: 

Максимальне 

податкове наван-

таження на фізик-

них осіб платни-

ків податку.  

Суб’єкти 

господарювання: 

Максимальне 

податкове наван-

таження на 

суб’єктів 

господарювання. 

Додаткові (непо-

мірні) витрати для 

малого бізнесу. 

бюджету, а саме існує 

ризик переходу суб’єктів 

господарювання в 

«тінь». Зростання рівня 

невдоволеності 

громадян, напруги у 

громаді. Балансу 

інтересів досягнуто не 

буде. 

Альтернатива 1 Держава: 

Відсутні 

 

Громадяни: 

Відсутні 

 

Суб’єкти 

господарювання: 

Сплата податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від земель-

ної ділянки  за міні-

мальними ставками, 

передбаченими 

Податковим 

кодексом України  

Держава: 

Відсутні 

 

Громадяни: 

Відсутні 

 

Суб’єкти 

господарювання: 

Сплата податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки  

за мінімальними 

ставками, 

передбаченими 

Податковим 

кодексом України  

Не забезпечує: 

вирішення проблеми, 

поставлених задач, 

досягнення цілей. 

Зменшення 

надходжень до 

бюджету, підвищення 

соціальної напруги 

внаслідок не 

забезпечення 

належного рівня якості 

життя жителів 

громади, не виконання 

програм економічного 

і соціального розвитку 

громади.  
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Рейтинг 

 

Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на 

дію запропонованого регуляторного 

акта  

Альтернатива 2 Альтернатива є  доцільною. 

Прийняття рішення забезпечить 

наповнення  місцевого  

бюджету. Податкове 

навантаження для платників 

податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки   

не буде надмірним. Досягнення 

балансу інтересів  органу 

місцевого самоврядування та 

платників  податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки . 

Зміни до чинного законодавства: 

- Податкового кодексу України; 

- Бюджетного кодексу України; 

та інші закони (зміна мінімальної 

заробітної плати, прожиткового 

мінімуму, тощо). 

Виникнення податкового боргу по 

причині не сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки . 

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути 

досягнуті частково. Надмірне 

податкове навантаження на 

суб'єктів господарювання 

знівелює вигоди від значного 

збільшення дохідної частини 

місцевого бюджету. Балансу 

інтересів досягнути неможливо. 

Зміни до чинного законодавства: 

- Податкового кодексу України; 

- Бюджетного кодексу України; 

та інші закони (зміна мінімальної 

заробітної плати, прожиткового 

мінімуму, тощо). 

Виникнення податкового боргу по 

причині не сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки.  

Альтернатива 1 У разі неприйняття 

регуляторного акта, податок на 

нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки   

справлятиметься по 

мінімальним ставкам, що 

спричинить втрати доходної 

частини бюджету і відповідно 

не виконання бюджетних 

програм.  Вказана альтернатива 

є неприйнятною. 

Зміни до чинного законодавства: 

- Податкового кодексу України; 

- Бюджетного кодексу України; 

та інші закони (зміна мінімальної 

заробітної плати, прожиткового 

мінімуму, тощо). 

      

      Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення 

економічно-обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є помірними для 

платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу 

місцевого самоврядування – Тернівської сільської ради.  

                                                                                         

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання 

проблеми 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких 

можна розв’язати проблему: 

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на 

території Тернівської сільської територіальної громади, аналітичних 

показників Смілянської  ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області, інформації 
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фінансового відділу Тернівської сільської ради станом на 01.03.2021 року, 

проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який 

забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення 

запропонованих місцевих податків  на 2022 рік. 

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього 

регуляторного акта:   

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання. 

Розробка проекту рішення Тернівської сільської ради «Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на 2022 рік» та АРВ до нього.  

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і 

зауважень. 

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії 

щодо відповідності проекту рішення вимогам 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 Тернівською сільською радою. 

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. 

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого 

рішення. 

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод 

СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить 

забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу 

місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для 

вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ. 

 

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. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені 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. 

Тест малого підприємництва додається. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Термін дії акта:  

один рік  
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Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:  

У разі, якщо Тернівська сільська рада у термін до 01 липня не прийняла 

рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на 

наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із 

застосуванням їх мінімальних ставок (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 

ПКУ). 

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, 

органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри 

ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ 

порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який 

прийняті. 

 
VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного 

акта 
- Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта. 
- Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюється дія акта. 

- Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 
та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту. 

- Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних 
осіб з основних положень акта 
 

Прогнозні показники результативності. 

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про 

місцеві податки та збори на 2022 р. 

1 
Разом надходжень до місцевого бюджету 

(очікуваний обсяг надходжень), в тому числі: 
 443 000  грн. 

 
- Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 
443 000 грн. 

2 
Кількість суб`єктів господарювання та/або 

фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта 

13 

 

3 

Час, що витрачатиметься суб’єктами 

господарювання та/або фізичними особами, 

пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 

суб’єкта . 

2 години 

4 

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами 

господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними 

з виконаннями вимог акту (на ознайомлення з 

регулюванням та сплату податків).  

 

444 166,38 грн. 

 

5 

Рівень поінформованості суб`єктів 

господарювання та/або фізичних осіб з основних 

положень акта, 

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, 

АРВ: 

- на офіційному сайті Тернівської сільської ради; 

- на стенді Тернівської сільської ради 

100 
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Додаток 
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 09 березня 2021 р. по 22 березня 2021 р. 
 

Поряд-

ковий 

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 

консульта-

цій, осіб 

Основні результати консультацій (опис) 

1 

 

Нарада 4 Обговорено запропоновані ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки   Отримано 

інформацію від представників мікро та 

малого підприємництва щодо 

необхідних ресурсів, а саме їх витрат 

(витрат часу та матеріальних) на 

запровадження регулювання 

2 

 

Робоча зустріч з представниками 

малого бізнесу 

2 Обговорено запропоновані ставки податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. Отримано інформацію від 

представників мікро та малого 

підприємництва щодо необхідних 

ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та 

матеріальних) на запровадження 

регулювання 

 
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

             кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 14 (одиниць),  у тому числі малого підприємництва 4(одиниць) 

та мікропідприємництва 8 (одиниць) 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 
(відсотків) 

 
 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на 
виконання вимог регулювання 
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Порядко-

вий номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

провадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний 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 

самоврядування  

0 0 0 

3 Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні 

матеріали)  

 0 0 

4 Процедури обслуговування обладнання 

(технічне обслуговування)  

0 0 0 

5 Інші процедури 

(сплата податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, визначених рішеннями  

сільської ради на 2021 рік), гривень 

31 642,85 

 

- - 

6 Разом, гривень Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

31 642,85 

 

0 0 

7 Кількість суб'єктів господарювання, що 

повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

14 

8 Сумарно, гривень Формула: 

відповідний стовпчик "разом" Х кількість 

суб'єктів малого підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х 

рядок 7) 

443 000 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва 

щодо виконання регулювання та звітування 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Розмір мінімальної заробітної плати на 2022 рік (прогноз) - 6 900,00 грн. (лист Міністерства 

фінансів України 05.08.2019 №05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту 

місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу, у погодинному розмірі на 2022 рік - 41,57 грн. 

9 Процедури отримання первинної інформації 

про вимоги регулювання 

1.5 год*41,57 

грн= 62,35сума 
0 0 

10 Процедури організації виконання вимог 

регулювання: Внесення змін до внутрішніх 

процедур обліку та звітності 

0,5 год*41,57 

грн=20,97 сума 
0 0 

11 Процедури офіційного звітування 0 0 0 

12 Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок 
0 0 0 

13 Інші процедури Х Х Х 

14 Разом, гривень 83,32 Х 0 

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, 

що повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

14 

16 Сумарно, гривень 1 166,48 Х 0 




