
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення 
Печеніжинської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і 

зборів на території Печеніжинської територіальної громади з 01.01.2022  

року» 

 

1.Вид та назва регуляторного акта  
Рішення Печеніжинської селищної ради «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Печеніжинської територіальної громади з 
01.01.2022  року» від 25 червня 2021 року №410-6/2021. 

2. Виконавець заходів з відстеження: 
Фінансовий відділ Печеніжинської селищної ради. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акту: 
Основною метою розробки регуляторного акту є забезпечення практичної 

реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 , глави 1 розділу ХІV 

Податкового Кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і 
зборів на території громади.  

Основними цілями регулювання є: 
• врегулювання місцевих податків та зборів на території Печеніжинської 

територіальної громади відповідно до Податкового кодексу України; 
• встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих 

податків та зборів, зокрема по податку на майно (податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, , плати за землю) та єдиному податку (фізичним 
особам 1, 2 групи), туристичного збору, відповідно до вимог Податкового 
кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і 
суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити надходження до бюджету 
громади для виконання програм соціально – економічного розвитку; 

• забезпечення прозорості та відкритості рішень селищної ради щодо 

встановлення місцевих податків та зборів; 
• забезпечення необхідних надходжень до бюджету громади від сплати 

податків та збору; 
• виконання місцевих програм, вирішення загально громадських проблем; 
 

4.Строк виконання заходів з відстеження 

Відстеження проводиться до набрання чинності регуляторного акту у 
відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», «Методики відстеження результативності 
регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2004 року №308 (25.06.2021р.-11.07.2021р.) 

 

5.Тип відстеження 

Базове 



6. Метод одержання результатів відстеження  

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний 
метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено шляхом 
здійснення аналізу кількості платників і надходжень до бюджету 
Печеніжинської територіальної громади місцевих податків та зборів. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних  

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується 
встановити наступні показники: - розмір надходжень до місцевого бюджету, 
пов’язаних з дією акта (обсяги надходжень відповідних місцевих податків та 
зборів до бюджету громади за відповідний період): 

Показники 
результативності 

Обсяг 
надходжень за 
2020 рік 

Очікувані 
надходження у  
2021 році, тис. грн 

Прогноз 
надходжень у 
2022 році, тис. грн 

Всього 
місцеві податки і 
збори, з них:  

4070,1 4879,4 8509,1 

 

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта, динаміка кількості платників (очікується 416 

суб’єктів господарювання, з них 47 платники податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки; 78 платників плати за землю (суб’єктів 
господарювання); 388 платники єдиного податку першої та другої груп 
платників; 2 платників туристичного збору; більше 1000 суб’єктів 
господарювання та фізичних осіб разом); 

 - розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 
або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта (з урахуванням 
зміни з 1 січня 2022 року розміру прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб і мінімальної заробітної плати очікується підвищення розміру податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та 
туристичного збору (для однієї особи за одну добу проживання); час порівняно 
з минулим роком не змінюється);  

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб 
з основних положень акта (беручи до уваги Закон України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, 
визначається кількістю осіб, які прочитають зазначене рішення на офіційному 
веб-сайті Печеніжинської селищної ради (https://pnotg.gov.ua) – очікується 
високий. 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Місцеві податки і 
збори  

Кількість 
платників за І квартал 

Обсяг надходжень 
за І квартал 2021 року 



2021 року тис. грн 

податок на 
нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки 

9 44,1 

єдиний податок, у т. 
ч.: 

305 1103,7 

єдиний податок з 
фізичних осіб, з них: 
перша група платників 
єдиного податку  

295 924,4 

елементи 
туристичного збору 

2 2,0 

земельний податок 34 113,1 

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб- 

платників місцевих податків і зборів високий –оприлюднення на офіційному 
сайті громади https://pnotg.gov.ua/. 

Розмір коштів і час: на період базового відстеження розмір коштів і час, 
що витрачатимуться суб’єктами господарювання або фізичними особами, 
пов’язаними з виконанням вимог акта, залишається незмінним. 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей  

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна 
зробити висновок, що у 2022 році прогнозується їх збільшення порівняно з 
очікуваними надходженнями 2021 року. Зменшення надходжень місцевих 
податків і зборів у 2021 році порівняно з 2020 роком пов’язано переважно з 
впливом норм Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» – недоотримано плату за 
землю за земельні ділянки, які використовуються у господарській діяльності, та 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти 
нежитлової нерухомості, за березень 2021 року; а також зі зниженням ділової 
активності, тимчасовим призупиненням діяльності деяких суб’єктів 
господарювання.  

Оприлюднення рішення селищної ради «Про встановлення місцевих 
податків і зборів на території Печеніжинської територіальної громади з 
01.01.2022  року» проєкту рішення разом із аналізом регуляторного впливу 
забезпечило високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання та 
фізичних осіб-платників місцевих податків і зборів. Крім цього, зазначений 
проєкт рішення було розглянуто на постійній комісії Печеніжинської селищної 

https://pnotg.gov.ua/


ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку.  

Прийняття даного регуляторного акта дає можливість привести 
регулювання у відповідність з Податковим кодексом України; забезпечити 
збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, населення та органу 
місцевого самоврядування; збільшити дохідну частину бюджету громади від 
надходжень місцевих податків і зборів, сприяти соціально-економічному 
розвитку громади.  

 

 

Селищний голова                                                                      І. Довірак 


