Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акту
Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання
зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
повідомляємо про оприлюднення регуляторного акту - проекту рішення «Про
встановлення місцевих податків та зборів на території Ставківської сільської
ради на 2019 рік».
Даний регуляторний акт передбачає встановлення на території
сільської ради місцевих податків та зборів, їх ставок та порядку сплати.
Метою прийняття цього регуляторного акту є – це зміцнення дохідної бази
бюджету сільської ради та спрямування отриманих кошти від сплати податків
на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення
інфраструктури населених пунктів.
Дія
регуляторного
акту поширюватиметься на всій території
Ставківської сільської ради.
Розробником цих документів виступає Ставківська сільська рада.
Просимо надсилати пропозиції та зауваження в письмовій формі особисто або
поштою за адресою: 38152, вул. Центральна №24 с.Ставкове Зіньківського
району
Полтавської
області, телефон
9-55-98, або на е-mail:
stavkove_rada@meta.ua
З текстом проекту регуляторного акту, аналізом регуляторного впливу
можна ознайомитися на сайті Зіньківської районної ради та безпосередньо у
приміщенні Ставківської сільської ради
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Про встановлення місцевих податків та зборів на
території Ставківської сільської ради на 2019
рік

Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 10,12,265-287,293 Податкового
кодексу України (зі змінами та доповненнями),
та з метою забезпечення наповнення
сільського бюджету, за погодженням постійної комісії з питань планування, бюджету,
фінансів, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, вирішення земельних питань та
соціального розвитку села, благоустрою та екології, сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:

1.Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території
Ставківської сільської ради:
1.1.Обєкти нежитлової нерухомості – 0.2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) періоду.
1.2.Обєкти нежитлової нерухомості:
1.2.1для фізичних осіб- 0.2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) періоду;
1.2.2.Для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
фізичних осіб, які
використовують нерухоме майно з метою отримання прибутку – 0.5 відсотків розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)
періоду.
1.3.Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники
податку, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчислення податку,
податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про

обчислення і сплату податку визначаються відповідно до норм статті 266 Податкового
кодексу України.
1.4.Пільги із сплати податку визначаються відповідно до пункту 266.4 статті 266
Податкового кодексу України.
Окрім того:
- звільнити від сплати податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки за об’єкти
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб - господарські
(присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать:
сараї,хліви,гаражі,літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби,навіси,котельні,бойлерні,
альтанки,колодязі,вольєри,тощо);
- звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості що перебувають у власності членів багатодітних
сімей,одиноких престарілих,учасників антитерористичної операції та членів їх сімей,
учасників бойових дій, інвалідів І групи, членів сімей загиблих учасників АТО та бойових
дій, пенсіонерів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
2. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,які здійснюють
господарську діяльність з розрахунку на календарний місяць (фіксовані ставки):
2.1. Для першої групи – фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на
ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню – 10
відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених законом на 1
січня податкового (звітного) періоду;
2.2.Для другої групи - фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або
населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного
господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб - 20 відсотків розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня податкового
(звітного) періоду
2.3.Для платників єдиного податку третьої та четвертої групп ставки податку визначено
статтями 291-293 Податкового кодексу України та не потребують встановлення місцевими
радами.
2.4.Елементи єдиного податку:платники податку,об’єкт оподаткування, база
оподаткування,порядок обчислення податку,податковий період, строк та порядок сплати
податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначаються
відповідно до норм статей 291-300 Податкового кодексу України.
2.5. Єдиний податок сплачується платниками за місцем податкової адреси та
зараховується до місцевого бюджету згідно з кодами бюджетної класифікації доходів.
3.Встановити транспортний податок на території Ставківської сільської ради з
розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування.
3.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше
п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
3.2 Елементи транспортного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база
оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати
податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, визначаються
відповідно до норм статті 267 Податкового кодексу України.

4.Встановити ставку туристичного збору на території Ставківської сільської ради у
розмірі 1 (одного) відсотку вартості усього періоду проживання (ночівлі) в місцях,
визначених підпунктом 268.5.1 Податкового кодексу України.
4.1. Елементи туристичного збору: платники податку, об’єкт оподаткування, база
оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати
податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, визначаються
відповідно до норм статті 268 Податкового кодексу України.
5. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки на території Ставківської
сільської ради :
5.1.Ставка земельного податку на земельні ділянки для будівництва та обслуговування
жилого будинку , господарських будівель та споруд – у розмірі 0.03% від їх нормативної
грошової оцінки.
5.2.Ставка земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля,
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) - у розмірі 0.7% від їх нормативної грошової
оцінки.
5.3.Ставка земельного податку за земельні ділянки які перебувають у постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності) –
у розмірі 6.0% від їх нормативної грошової оцінки.
5.4.Ставка земельного податку за земельні ділянки - сільськогосподарські угіддя
(земельні частки (паї ) за межами населеного пункту) в розмірі 0.6% від нормативної
грошової оцінки;
5.5.Ставки земельного податку за земельні ділянки комерційного використання в розмірі
не менше 3% від нормативної грошової оцінки;
5.6 Ставку земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених
пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановити 5% від нормативної
грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
5.7.Ставку податку на інші землі встановитивстановити в розмірі
2 % від
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
5.8. Розрахунок розміру плати за землю здійснювати згідно з нормативною грошовою
оцінкою земель з застосуванням коефіцієнтів індексації з урахуванням вимог Податкового
кодексу України щодо особливостей оподаткування, порядку розрахунку та строків плати за
землю.
6. Надати пільги у розмірі 100 відсотків по сплаті земельного податку на території
Ставківської сільської ради на 2019 рік наступним категоріям юридичних осіб:
6.1.Органи місцевого самоврядування, заклади, установи, організації, які повністю
утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
6.2.Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому
законом порядку, за земельні ділянки , надані для будівництва і обслуговування культових
та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації,
створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.
6.3. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і
джерел фінансування, заклади культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту,
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6.4. Елементи земельного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, база
оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати
податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку, визначаються
відповідно до норм статей 269-287 Податкового кодексу України.
7.Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм
Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів. Відповідальність за
невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку
відповідно до Податкового кодексу України.
8.Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року та підлягає оприлюдненню згідно
чинного законодавства.
9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, бюджету, фінансів, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку,
вирішення земельних питань та соціального розвитку села, благоустрою та екології (голова
комісії Перепелиця Н.І.).

Сільський голова

В.В.Баран

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Ставківської сільської ради
«Про встановлення місцевих податків та зборів на території Ставківської сільської
ради на 2019 рік»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України
від11.09.2003 № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та
Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).
1.Визначення проблеми
Стаття 10 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік місцевих
податків та зборів, порядок їх адміністрування, врегулювання відносин, що виникають в
процесі встановлення та скасування податків і зборів.
У відповідності до статті 69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року № 2456УІ, змін, внесених до Податкового кодексу України Законами України від 20.12.2016 року
№ 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» та
від 21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
покращення інвестиційного клімату в Україні»та в зв’язку із оприлюдненням проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового рішення про
встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення про оподаткування платою за
землю, Типового положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки», виникла необхідність прийняття рішення «Про встановлення місцевих
податків і зборів» за новою типовою формою.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом,
який офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому
планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий
період).В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку
бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо сільська рада не прийняла
рішення, що є обов’язковими згідно з нормами Кодексу, такі податки до прийняття рішення
справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок,
а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що
передує бюджетному,в якому планується застосування плати за землю.
Запропонованим проектом рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів» на
2019 рік ставки податків, запроваджених на території Ставківської сільської ради у 2018
році для фізичних осіб та суб'єктів господарювання,залишаються без змін, В результаті
внесених законодавством змін щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, при незмінних ставках податків,
надходження по єдиному податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки в 2019 році збільшується. Збільшення плати за землю для земель
сільськогосподарського призначення збільшить надходження.
Загалом, прийняття даного регуляторного акта забезпечить збільшення надходжень
місцевих податків до сільського бюджету.

Основні групи, на які проблема має вплив:
Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

відсутність коштів сільського бюджету не
дозволяє виконувати бюджетні програми в
повному обсязі

Держава

недотримання соціальних стандартів,
неможливість забезпечити якісний рівень життя
призведе до підвищення рівня соціальної
напруги, виникнення політичної та соціальної
нестабільності в суспільства

Суб’єкти
господарювання, у
тому числі суб’єкти
малого
підприємництва

Сплата податку в розмірах, встановлених
сільською радою

II. Цілі державного регулювання
Проект рішення розроблено з ціллю:
- виконання вимог чинного законодавства;
- врегулювання правовідносин між Ставківською сільською радою фізичними особами та
суб’єктами господарювання;
- відкритість процедури, прозорість органу місцевого самоврядування при вирішенні
питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків;
- встановлення ставок місцевих податків, які б враховували особливості території, інтереси
громадян та дозволили б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання
Програми соціально – економічного розвитку.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи
Альтернатива № 1:
залишити існуючу на
даний момент ситуацію без
змін

Опис альтернативи
По закінченню 2018 року рішення має бути скасовано як таке,
що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на
подальші періоди. Рішення не відповідає вимогам проекту
постанови «Про затвердження Типового рішення про
встановлення місцевих податків і зборів, Типового положення
про оподаткування платою за землю, Типового положення про
оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки».
Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12
Податкового кодексу податки будуть справлятися із
застосуванням мінімальних ставок податку, а плата за землю
буде справлятися із застосуванням ставок, які діяли до 31
грудня року, що передує бюджетному, в якому планується
застосування плати за землю, що суттєво погіршить
надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива № 2:
прийняти регуляторний
акт, положення якого
повністю відповідають
вимогам законодавства

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання .
Надасть можливість привести рішення у відповідність до норм
Податкового кодексу та проекту постанови . Сприятиме
збільшенню надходжень до сільського бюджету

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:
1)Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид
альтернативи
Альтернатива №
1:
залишити
існуючу на даний
момент ситуацію
без змін

Альтернатива №

Вигоди

Можливо, покращиться
інвестиційна привабливість
території через мінімальні
ставки податків

Збільшення надходжень до

Витрати

Невиконання вимог чинного
законодавства. Втрати бюджету
через застосування мінімальних
ставок податків,як це передбачено
підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті
12 Податкового кодексу,що суттєво
погіршить надходження до сільського
бюджету
Зменшення надходжень через

2:
прийняти
регуляторний акт,
положення якого
повністю
відповідають
вимогам
законодавства

бюджету сільської ради.
Підвищення рівня довіри до
місцевої влади за причини
встановлення доцільних та
обгрунтова-них розмірів ставок
місцевих податків з
урахуванням рівня
платоспроможності суб’єктів
господарювання.

надання пільг.
Існування ризику переходу діяльності
суб’єктів господарювання в «тінь» за
причини сплати податків
Витрати, пов'язані з розробкою
проекту регуляторного акта (витрати
робочого часу спеціалістів, пов’язані з
підготовкою регуляторного акта)

Забезпечує досягнення цілей
державного регулювання.
Дозволить наповнювати
сільський бюджет власними
надходженнями.
2)Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид
альтернативи
Альтернатива
№ 1:
залишити
існуючу на
даний момент
ситуацію без
змін

Альтернатива
№ 2:
прийняти
регуляторний
акт,
положення
якого
повністю
відповідають
вимогам
законодавства

Вигоди

Витрати

У 2019 році податки
будуть сплачуватись за
мінімальними ставками

Втратять пільги соціально незахищені жителі
села. Виконання не в повній мірі бюджетних
програм, відсутність коштів на реалізацію
соціальних проектів

Звільнення від сплати
податків соціально
незахищених жителів
сільської ради.
Встановлення
додаткових пільг.
Отримання послуг
соціальної сфери та
благоустрою

Більш захищені верстви населення будуть
платити податок за ставками згідно рішення
Кунківської сільської ради. У разі переходу
діяльності суб’єктів господарювання в «тінь»
можливе зниження кількості робочих місць та
розміру заробітної плати

3)Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання
Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів,
що підпадають під
дію регулювання,
одиниць

0

0

15

0

15

Питома вага групи у
загальній кількості,
відсотків

0

0

100

0

100

В 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 не
розраховувалися.
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг
Бал
результативності
результатив(досягнення цілей під
ності (за
час вирішення
чотирибальною систепроблеми)
мою оцінки)
Альтернатива № 1:

1

Проблема продовжує існувати. Часткове
вирішення проблеми. Рішення про встановлення
податків на 2018 рік втратить силу у 2019 році
для суб’єктів господарювання та фізичних осіб,
які будуть сплачувати податки за мінімальними
ставками та втратять додаткові пільги.
Зменшаться надходження до сільського бюджету

4

Затвердження такого регуляторного акта
забезпечить досягнення встановлених цілей
повною мірою. Регуляторний акт відповідає
потребам у розв’язанні визначених проблем та
принципам державної регуляторної політики

залишити існуючу на
даний момент ситуацію
без змін

Альтернатива № 2:
прийняти регуляторний
акт, положення якого
повністю відповідають
вимогам законодавства

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Рейтинг результативності досягнення цілей

Рейтинг
результативності

Альтернатива

Вигоди
(підсумок)

Зменшення надходжень у
місцевий бюджет.

0

№ 1:

Втратять пільги соціально
незахищені жителі села та
окремі суб’єкти
господарювання.
Малозабезпечені верстви
населення не спроможні платити
великі податки

залишити
існуючу на
даний момент
ситуацію без
змін

Альтернатива
№ 2:
прийняти
регуляторний
акт, положення
якого повністю
відповідають
вимогам
законодавства

Витрати (підсумок)

Додаткові
пільги для
окремих
категорій
населення та
суб’єктів
господарювання.

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Останнє місце у
рейтингу. Не
враховані зміни.
Зменшаться
надходження до
сільського бюджету.
Підвищення
соціальної напруги

Суб'єкти господарювання будуть Перше місце у
платити податок за ставками
рейтингу.
згідно рішення Ставківської
Регуляторний акт
відповідає потребам
сільської ради.
у розв’язанні
Зменшення надходжень на суму
визначеної проблеми
пільг у місцевий бюджет
та принципам
державної
регуляторної
політики.
Збільшення
надходжень до
сільського бюджету

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови від
альтернативи

Альтернатива№ Не вибрана – недостатнє наповнення сільського
бюджету. Неповна реалізація Програми соціально
1:
–економічного розвитку сільської ради
залишити
існуючу на
даний момент
ситуацію без

Оцінка ризику
зовнішніх чинників
на дію
запропонованого
регуляторного акта
Х

змін

Альтернатива
№ 2:
прийняти
регуляторний
акт, положення
якого повністю
відповідають
вимогам
законодавства

Альтернатива є доцільною – рішення приведене
у відповідність до норм чинного законодавства,
забезпечує наповнення сільського бюджету,
дозволяє реалізувати програму соціально –
економічного розвитку

Зміни у Податковому
кодексі України,
зниження
платоспроможності
платників податків,
зменшення кількості
суб’єктів
господарювання.
Політична та
економічна ситуація в
країні

Таким чином для реалізації обрано альтернативу № 2- встановлення економічно
обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків з метою можливості сплати податків
суб’єктами господарювання та фізичними особами для наповнення сільського бюджету.
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми
Зазначену проблему планується розв'язати шляхом:
-винесення на розгляд Ставківської
сільської ради проекту рішення «Про
встановлення місцевих податків і зборів на території Ставківської сільської ради на 2019
рік»;
-інформування платників про встановлені правила справляння податків на 2019 рік;
-сприяння веденню підприємницької діяльності суб'єктами господарювання, які є
платниками місцевих податків,з метою росту рівня їх платоспроможності;
-забезпечення надходжень встановлених податків до сільського бюджету.
Принципи та заходи досягнення цілей регулювання:
-регулювання побудоване відповідно до принципів державної регуляторної політики, а
саме: доцільності, адекватності, передбачуваності, гласності;
-відповідність вимогам чинного законодавства України;
-державне регулювання здійснюється органом місцевого самоврядування у межах
наданих повноважень відповідно до чинного законодавства України;
-поєднання місцевих та державних інтересів.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування,
фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги
Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого
самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного

акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього
підприємництва. Проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання
для суб'єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва згідно з додатком 4 до
Методики проведення аналізу впливу регуляторного впливу.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування
на території Ставківської сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення
змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів,
відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показником результативності рішення є сума надходжень до сільського бюджету місцевих
податків та питома вага надходжень від місцевих податків у сумі доходів бюджету.
Розмір надходжень до державного га місцевих бюджетів інших рівнів, пов’язаних з
прийняттям зазначеного проекту рішення, не зміниться.
Проект рішення оприлюднюється в Інтернеті та розміщується на інформаційному стенді у
приміщенні сільської ради.
Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності цього
регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показник
тис.грн.
Назва показника

2018 рік

2019рік

(очікувані)

(очікувані у
зв'язку з
прийняттям
рішення)

0.5

0.6

-

-

Плата за землю

71.6

72.7

Єдиний податок

369.3

375.0

-

-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Транспортний податок

Туристичний збір

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності дії регуляторного акта
Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення
базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть
фактичні дані Зіньківського відділення Гадяцької ОДПІ в Полтавській області.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через
півроку після набрання чинності регуляторного акта.
Повторне відстеження плануються здійснити через рік після набуття чинності
регуляторного акта.
Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня
закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.
У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації
буде проводитися щодо розміру надходжень до сільського
бюджету та кількості осіб, на
яких поширюватиметься дія акта.

Експертний висновок
постійної депутатської комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів,
торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, вирішення земельних питань та
соціального розвитку села, благоустрою та екології ндо проекту рішення Ставківської
сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території
Ставківської сільської ради на 2019 рік» та аналізу його регуляторного впливу
Постійна депутатська комісія сільської ради з питань планування, бюджету,
фінансів, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, вирішення земельних питань та
соціального розвитку села, благоустрою та екології на виконання вимог статті 34 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
розглянула проект рішення Ставківської сільської ради «Про встановлення місцевих
податків та зборів на території Ставківської сільської ради на 2019 рік» з аналізом його
регуляторного впливу та встановила наступне:
Розробник проекту:
Виконавчий комітет Ставківської сільської ради
Визначення проблеми
Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі
встановлення та скасування місцевих податків і зборів, визначає їх вичерпний перелік,
порядок адміністрування та платників місцевих податків і зборів.
В зв'язку з введенням в дію законів України від 24.05.2017 № 1791«Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» та від 24.05.2017 № 1797
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного
клімату в Україні» та для забезпечення виконання вимог підпунктів 12.3.4 та 12.4.3 пункту
12.4 статті 12 Податкового кодексу України щодо прийняття рішень сільською радою до
початку бюджетного періоду та офіційного оприлюднення до 15 липня року, що передує
бюджетному періоду, а також для приведення рішення у відповідність до норм чинного

законодавства виникла необхідність затвердження нового рішення про встановлення
місцевих податків і зборів. Аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано
проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських
відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обгрунтовано, чому визначена проблема
не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного
регулювання, або визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих
регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них.
Цілі регулювання
Визначено цілі державного регулювання
-

забезпечення дотримання вимог Податковою кодексу України;

прийняття регуляторного акта забезпечить зростання фінансового ресурсу
сільського бюджету за рахунок збільшення надходжень місцевих податків.
Оцінено усі прийняті альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому
числі і ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання
господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених
цілей. Описано механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом
прийняття запропонованого регуляторного акта та обґрунтовано можливість досягнення
встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, доведено, що
досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з
найменшими втратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які
виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні
витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.
Можливість впровадження
Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства та
принципам державної регуляторної політики, встановленим статтями 4 та 8 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».
В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність
регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також
його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік,
проведені роботи з регуляторної процедури:
- проект регуляторного акту разом з аналізом регуляторного впливу розмішено в Інтернеті та
на інформаційному стенді Ставківської сільської ради .
- зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб
прийматимуться протягом місяця за вказаною у повідомленні адресою.
Прийняття даного регуляторного акту є доцільним.
Очікувані результати
Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у
тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання,
громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить збільшення над-ходжень
місцевих податків до сільського бюджету для належного утримання бюджетної сфери,
виконання Програми соціально – економічного розвитку.
Узагальнений висновок

Постійна депутатська комісія сільської ради з питань планування, бюджету,
фінансів, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, вирішення земельних питань та
соціального розвитку села, благоустрою та екології за підсумками розгляду вважає, що
проект регуляторного акта - рішення сесії сільської ради «Про встановлення місцевих
податків і зборів на території Ставківської сільської ради на 2019 рік» та аналіз його
регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики,
встановленим вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»,а саме: доцільність, адекватність, ефективність,
збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки може бути
затверджений на сесії сільської ради після проведення процедури обговорення.

Секретар сільської ради

Н.Г.Макогін

