
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення селищної ради акту  «Про встановлення місцевих податків 

та зборів в Рожнятівській територіальній громаді, що вступають в дію з 01 

січня 2022 року. 

 

           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 акта, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами). 

  

І. Визначення проблеми 

 

Згідно із пунктом 24 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”   Рожнятівській  селищній раді на законодавчому рівні надана можливість 

запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і 

зборів. Верховною Радою України внесені зміни до Податкового Кодексу України 

(далі – Кодекс), які визначає перелік місцевих податків і зборів та засади їх 

справляння. Так, згідно Податкового кодексу України, Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-VIII» на території 

територіальної громади  з 01 січня 2022 року будуть діяти  місцеві податки і збори, 

зокрема:  

 

- земельний податок; 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  

- єдиний податок для суб’єктів господарювання; 

- транспортний податок;  

- туристичний збір;  

- збір за місця для паркування транспортних засобів. 

       

У зв’язку з вимогами Закону України від 11.09.2003 року № 1160-VI „Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” (зі 

змінами), з урахуванням норм чинного законодавства розроблено  проект рішення 

Рожнятівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів в 

Рожнятівській територіальній громаді», що вступають в дію з 01 січня 2022 року. 

  Вирішення вказаної проблеми є можливим, оскільки здійснення 

вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до 

Податкового кодексу України є компетенцією Рожнятівської селищної  ради. 

  

 

 



 

 

 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так ні 

Громадяни Так - 

Держава Так - 

Суб’єкти господарювання, 

у тому числі суб’єкти 

малого підприємництва 

Так - 

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, 

оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначено, що до виключної компетенції  селищної  ради належить встановлення 

місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України. 

Таким чином, проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного 

регуляторного акту полягає в затвердженні вказаних вище  податків і зборів, які 

діятимуть на території Рожнятівської  територіальної громади, встановленні строку 

дії та порядку їх справляння. 

  

ІІ. Цілі державного регулювання 

 

Проект регуляторного акту спрямований на встановлення місцевих податків та 

зборів в Рожнятівській територіальній громаді, що вступають в дію з 01 січня 2022 

року.  

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є: 

- виконання норм чинного законодавства;  

- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території  

селищної  ради; 

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та 

зборів; 

- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах, визначених 

Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади 

селища; 

- встановлення пільг щодо сплати місцевих податків і зборів; 

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та 

зборів при формуванні селищного бюджету; 

-  забезпечення своєчасного надходження до місцевого бюджету місцевих податків 

та зборів; 

- виконання програми соціального та економічного розвитку територіальної 

громади. 



            Планується за рахунок коштів місцевого бюджету фінансування заходів 

програми соціально – економічного розвитку території територіальної громади. 

  

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей  

 

 

 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. Відсутня процедура прийняття 

регуляторного акту. 

Прийняття запропонованого 

регуляторного акту 

(далі – Альтернатива №2) 

Згідно з проектом рішення ставка 

єдиного податку на 2022 рік 

становитиме для першої групи 

платників єдиного податку 10% 

розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого 

законом на 1 січня податкового 

(звітного) року, для другої групи –20% 

розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня 

податкового(звітного) року. 

Дотримана процедура прийняття 

регуляторного акту. 

    

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

  

Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування: 

  

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива № 1 

Для всіх платників 

податків нульові ставки 

- стимулювання платників 

податку для сплати 

податків за мінімальної 

ставки в повному обсязі 

- зменшення податкового 

навантаження на суб’єктів 

малого підприємництва 

призведе до покращення 

іміджу місцевої влади 

серед даної категорії; 

  

- суттєве зменшення 

надходжень до 

селищного  бюджету; 

- неможливість 

фінансування 

програми економічного та 

соціального 

розвитку громади; 

- зростання соціальної 

напруги; 

- витрати на організацію 



  контролю за 

надходженням коштів до 

селищного  бюджету 

Альтернатива № 2 

Дохід в бюджет з початку 

року  4 965 196 грн. 

  

- стабільні надходження 

коштів до селищного 

бюджету; 

- формування 

позитивного іміджу 

влади; 

- наповнення місцевого 

бюджету за рахунок 

податків, що збільшиться 

за рахунок більшої сплати 

єдиного податку; 

- забезпечення сталого 

розвитку території 

селищної  ради; 
 

- на організацію контролю 

за надходженням коштів 

до селищного бюджету; 

- пов’язані з розробкою 

регуляторного акту; 

контроль за його 

виконанням; 

- проведення аналізу та 

заходів по відстеженню 

результативності 

регуляторного акту; 

  

  

Оцінка впливу на сферу інтересів громади: 

  

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива №1 відсутні 

Невиконання 

запланованих заходів 

програми соціально – 

економічного розвитку 

Альтернатива №2 

вирішення частини 

соціальних проблем 

території селищної  ради, 

проблем громадян за 

рахунок зростання 

доходної частини 

селищного  бюджету 

- зростання цін через 

збільшення розміру 

сплати підприємцями 

податків; 

- зростання розміру суми 

податку в порівнянні з 

попереднім роком при 

зростанні розміру 

мінімальної заробітної 

плати; 

- пов’язані з обчисленням, 

звітуванням та сплатою 

податку. 

  

  

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання: 



  

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива № 1 

Дохід в бюджет 0 грн/рік 

Для всіх платників 

податків нульові ставки 

- ставки податків за 

мінімальними ставками 

  

  

- суттєве зменшення 

надходжень до 

селищного  бюджету; 

- неможливість 

фінансування програми 

економічного та 

соціального розвитку 

громади ; 

- зростання соціальної 

напруги; 

- витрати на організацію 

контролю за 

надходженням коштів до 

селищного  бюджету 

Альтернатива 2 

Дохід в бюджет  

12 344 900грн./рік 

  

- наповнення місцевого 

бюджету за рахунок 

податків, що збільшиться 

від сплати єдиного 

податку платниками  П 

групи 

- стабільні надходження 

коштів до селищного  

бюджету; 

- забезпечення сталого 

розвитку території 

територіальної громади; 

- зменшення соціальної 

напруги; 

- формування 

позитивного іміджу влади 

Сплата податку за 

ставками, збільшення 

витратної частини у 

розрахунку на одного 

платника єдиного 

податку в рік порівняно з 

минулим роком та 

на одного платника 

податку на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки в рік 

  
 

  

Джерело інформації: розрахункові дані взяті на підставі даних фінансового відділу 

Рожнятівської  селищної  ради. 

  

  

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

  

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

регуляторного акту 



Альтернатива №1 

Не вибрана за причини 

відсутності коштів для реалізації 

цільових програм, що приведе до 

підвищення соціальної напруги та 

невдоволення громадян 

Проблема наповнення селищного 

бюджету буде вирішена частково 

(надходження податків по 

мінімальних ставках), програми 

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 ним податків 

буде меншою. 

Х 

Альтернатива № 2 

Ця альтернатива є найбільш 

привабливою за наступними 

причинами: 

- дозволяє реалізувати бюджетні 

програми та соціальні проекти; 

- прозорість дій місцевих органів 

влади; 

Недоліки цієї альтернативи –

перехід суб’єктів господарювання 

в «тінь» - легко виправляються та 

контролюються за причини не 

великої кількості суб’єктів 

господарювання та високої 

обізнаності громадян зі справами 

громади. 

Найбільші зовнішні ризики: 

- зміна діючого 

законодавства 

- підвищення рівня інфляції 

  

  

Заходи, які мають здійснити органи місцевого самоврядування  для 

впровадження цього регуляторного акта:  

Розробка проекту рішення Рожнятівської селищної ради   "Про встановлення 

місцевих податків та зборів в Рожнятівській територіальній громаді» та аналіз 

регуляторного впливу до нього. 

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання. 

Оприлюднення проекту разом з аналізом  регуляторного впливу 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 на пленарному засіданні сесії Рожнятівської селищної 

ради. 

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. 

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення. 

  

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

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого 

підприємництва (М-тест) наведено у додатку 1. 

  

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

  

Термін дії рішення про встановлення місцевих податків і зборів необмежений. 

Регуляторний акт вступає в дію з 01 січня  2022 бюджетного року, відповідно до 

статті  12 Податкового кодексу України. 

  

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

  

Розмір надходжень до селищного бюджету  14 895 600 грн. 

 Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних 

осіб, на яких поширюватиметься дія акта 
786 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання 

та/або фізичних осіб з основних положень акта 
100% 

  

VIIІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 

  

Результативність діючого регуляторного акта буде відстежуватись за рахунок 

здійснення контролю та аналізу за надходженням коштів до селищного  бюджету від 

сплати місцевих податків і зборів статистичним методом. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись в 

1 кварталі 2022 року.  

Повторне відстеження буде здійснено в 1 кварталі 2023 року шляхом аналізу 

офіційних статистичних даних порівняно з базовим відстеженням. 

  

  

Селищний голова         Василь РИБЧАК 

  

  

 



Додаток 1 до Аналізу регуляторного впливу проекту рішення  Рожнятівської  

селищної ради  «Про встановлення місцевих податків та зборів в 

Рожнятівській територіальній громаді». 

  

ТЕСТ  

малого підприємництва (М-Тест) 

1. Консультації з представниками 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 травні 2021 

року. 

Порядковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі (інтернет-

форуми, соціальні мережі тощо), 

запити (до підприємців, експертів, 

науковців тощо) 

Кількість 

учасників 

консульта

цій, осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

1 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення,  вивчення, обговорення та 

визначення на робочій групі  проекту 

рішення «Про встановлення ставок 

місцевих  податків та зборів», що 

вступають в дію з 01 січня 2022 року   
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Доведення до відома 

опитуваних 

обґрунтування 

необхідності 

прийняття зазначеного 

проекту регуляторного 

акту 

 Обговорено розміри 

ставок єдиного 

податку. Прийнято 

рішення ставки 

податку для I групи 

платників єдиного 

податку всім 

встановити 10% 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб; 

II групи 20 % до 

розміру мінімальної 

заробітної плати . 

В цілому регулювання 

сприймається, 

уточнено зміст бізнес 

процесів та основні 

витрати бізнесу 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Робочі наради та зустрічі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефонний режим  

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Обговорено 

запропоновані ставки 

податків. Отримано 

інформацію від 

представників мікро та 

малого 

підприємництва щодо 

необхідних ресурсів, а  

саме їх витрат (витрат 

часу та матеріальних 

витрат) на 

запровадження 

регулювання. 

  

Отримання інформації 

про встановлення 

ставок місцевих 

податків і зборів 

обговорено та 

запропоновано 

залишити розміри 

ставок місцевих 

податків на рівні 

запропонованих  

  

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва: 

- кількість суб’єктів підприємництва на які поширюється регулювання  247 

(одиниць); 

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 

(відсотків). 

 

  

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

регулювання. 

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання здійснюємо по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки та єдиному податку (І та ІІ група платників), до яких застосовуються даним 

проєктом рішення процедури регулювання. Єдиний податок 

Поряд-

ковий 

номер 

Найменування оцінки 

У перший рік (стартовий рік 

впровадження регулювання) 

  



Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 

Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, машин, 

механізмів) 

1.1. податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

1.2. єдиний податок (І та ІІ групи) 

  

  

  

-- 

  

-- 

  

2 

Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний облік у 

визначеному органі державної 

влади чи місцевого 

самоврядування 

2.1. податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

2.2. єдиний податок (І та ІІ групи) 

  

  

  

  

-- 

  

-- 

3 

Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати – витратні матеріали) 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- єдиний податок (І та ІІ групи) 

  

  

  

-- 

  

-- 

4 

Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- єдиний податок (І та ІІ групи) 

  

  

-- 

  

-- 

5 

Інші процедури (уточнити): 

(сплата податків та зборів) 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- сплата єдиного податку (І група) 

до прожиткового мінімуму 

 

- єдиний податок (ІІ група) 

  

  

  

  

 1 132 300,52 

4 1 92 316,15 

  

 

534 084,36 
 

6 
 

 

5 858 701,03 

 



Разом, гривень 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- єдиний податок (І група) 

- єдиний податок (ІІ група) 

 

  

1 132 300,52 

 4 192 316,15 

534 084,36 
 

7 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- єдиний податок (І група) 

- єдиний податок (ІІ група) 
 

  

  

  

  

867 

180 

67 
 

8 

Сумарно, гривень 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- єдиний податок (І група) 

- єдиний податок (ІІ група) 

 

  

  

1 1320300,52 грн. 

  4 192 316,15 грн. 

534 084,36  грн. 
 

  

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

  

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 

2002,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2021 рік) 

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2022 році 

становить 6 500 грн. та у погодинному розмірі  39,12 грн. 

9 

Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги 

регулювання 

Стосується 100 % суб’єктів. 

витрати часу на отримання 

інформації про регулювання 

(рішення селищної ї  ради) 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- єдиний податок (І та ІІ групи) 

  

  

  

Оціночно: 

  

  

  

1,00 годин х 39,12 грн. = 39,12 грн. 

  



  1,00 годин х 39,12 грн. = 39,12 грн. 

  

  

10 

Процедури організації виконання 

вимог регулювання 

Стосується 100 % суб’єктів. 

Витрати часу на розроблення та 

впровадження внутрішніх для 

суб’єкта малого підприємництва  

процедур на впровадження вимог 

регулювання 

 - податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

(збір інформації про нерухоме 

майно, що знаходиться у власності 

та підлягає оподаткуванню -  

кількість кв.м., які 

оподатковуються, наявність пільг, 

визначення та організація у 

суб’єкта малого підприємництва 

відповідального за виконання вимог 

регуляції, здійснення оплати 

податку -1 раз в рік, тощо) 

- єдиний податок (І та ІІ групи) 

(здійснення оплати податку 

помісячно – 12 разів на рік) 

  

  

  

  

  

Оціночно: 

  

  

  

1,00 година х 39,12 грн. = 39,12 грн.; 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

1,00 година х 39,12 грн. х 12 = 469,44 

грн.; 

  

  

  

11 Процедури офіційного звітування 
- 

  

12 

Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

  

  

- 

13 Інші процедури (уточнити) - 

14 

Разом, гривень 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- єдиний податок (І та ІІ групи) 

  

  

(39,12 + 39,12) = 78,24 грн. 

  

(39,12 + 469,44) = 508,56 грн. 

  

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 
  



виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- єдиний податок (І – ІІ групи) 

  

  

  

  

 867 

247 

  

16 

Сумарно, гривень 

- податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

- єдиний податок (І – ІІ групи ) 

  

  

78,24 грн. х 7 = 547,68 грн. 

  

547,68 грн. х 247 = 135 276,96 грн. 

  

  

 

4. Розроблення корегуючих  (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

На основі аналізу визначено , що зазначена сума платежів є прийнятною для 

суб’єктів малого підприємництва, а впровадження компенсаторних 

(пом’якшувальних)  процедур непотрібно. 

 

 

Селищний голова                                                                            Василь РИБЧАК 


