
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Печеніжинської 
селищної  ради об’єднаної територіальної громади 

«Про встановлення єдиного податку на території Печеніжинської 
об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-

Франківської області» 

I. Визначення проблеми 

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік 
місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України 
селищні ради встановлюють місцеві податки і збори.  

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до 
виключної компетенції місцевої ради.  

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність 
встановлення на території Печеніжинської ОТГ єдиного податку на 2021 рік. 

Проблемою є те, що в разі не встановлення селищною радою 
територіальної громади місцевих податків, будуть застосовуватися 
мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при 
цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.   

Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення 
контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, 
наповнення місцевого бюджету, що надасть змогу спрямувати отримані 
кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної 
громади та покращення інфраструктури громади.  
         За даними звітів відділу фінансів Печеніжинської селищної ради ОТГ 
про виконання дохідної частини бюджету, надходження від платників 

єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються рішенням селищної 
ради, складали: в 2016 році –  1 190,2 тис. грн.., що становило 14,67 % від 
доходів загального фонду бюджету громади (без урахування офіційних 
трансфертів), у 2017 році  ці  показники складали  1 963,9 тис. грн..  і  15,15 
%,  в 2018 році –  2 167,3 тис. грн.. і 13,35 %, в 2019 році – 3650,4 тис. грн.. і 
19,1 % відповідно, у 2020 році в селищному бюджеті передбачені 
надходження даного податку у сумі 3887,0 тис. грн. або 18,8 % від доходів 
загального фонду бюджету  громади (без урахування офіційних 
трансфертів).. 
Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни V   

Органи місцевого 
самоврядування 

V   

Суб'єкти господарювання, V   

у тому числі суб'єкти малого V   



підприємництва* 

          З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України 
та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення 
проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів 
в межах Печеніжинської обєднаної територіальної громади, і пропонується 
прийняття рішення селищної ради “Про встановлення єдиного податку на 
території Печеніжинської об’єднаної територіальної громади”, так як 
проблема встановлення ставок не може бути розв’язана ринковими 
механізмами.  

II. Цілі державного регулювання 

Проект рішення розроблено з ціллю: 
*Виконання вимог чинного законодавства.  
*Врегулювання правовідносин між Печеніжинською селищною радою ОТГ 
та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного 
податку. 
*Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі 
надходження до бюджету громади для виконання програм соціально – 

економічного розвитку.  
 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Не прийняття регуляторного 
акта (залишення існуючої на 

даний момент ситуації без змін) 

По закінченню 2020 року діюче на території 
Печеніжинської ОТГ рішення про встановлення єдиного 
податку має бути скасовано як таке, що не пройшло 
регуляторну процедуру і не поширюється на подальші 
періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без 
нормативного акту.  
Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 
Податкового кодексу України  єдиний податок буде 
справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням 
мінімальних ставок податку для суб’єктів 
господарювання, які будуть дорівнювати одному 
відсотку, що суттєво погіршить надходження до 
місцевого бюджету у 2021 році.   

Прийняття регуляторного акта 
відповідно до Податкового 

кодексу України з діючими у 
2020 році ставками для 

платників єдиного податку І-ІІ 
груп 

Забезпечення досягнення цілей державного 
регулювання. 
Сталі надходження до бюджету громади без погіршення 
умов для розвитку мікробізнесу. 
Належне фінансування програм соціально-економічного 
розвитку громади. 

 



Прийняття даного 
регуляторного акта відповідно 

до Податкового кодексу 
України за максимальними 

ставками для платників єдиного 
податку І-ІІ груп 

В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини 
бюджету, але у зв’язку з надмірним податковим 
навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати 
податку і як наслідок закриття суб’єктів 
підприємницької діяльності, зменшення кількості 
робочих місць, виникнення соціальної напруги 
населення.  

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер органів місцевого 
самоврядування, громадян та суб'єктів господарювання. 
 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Не прийняття регуляторного 
акта (залишення існуючої на 
даний момент ситуації без 

змін) 

Відсутні Відсутні 

Прийняття регуляторного 
акта відповідно до 

Податкового кодексу 
України з діючими у 2020 

році ставками для платників 
єдиного податку І-ІІ груп. 

Забезпечує досягнення цілей 
державного регулювання, 
сталість надходжень до 
місцевого бюджету без 
погіршення умов для розвитку 
мікробізнесу, а також належне 
фінансування програм 
соціально-економічного 
розвитку громади. 

 

Витрати пов’язані із 
виконанням 
регуляторного акта: 

- на розповсюдження 
прийнятого рішення; 

- на організацію контролю 
за надходженням коштів 

до бюджету громади 

Прийняття даного 
регуляторного акта 

відповідно до Податкового 
кодексу України за 

максимальними ставками для 
платників єдиного податку І-

ІІ груп 

Забезпечує досягнення цілей 
державного регулювання. Хоча 
буде перевиконання дохідної 
частини бюджету, але у зв’язку 
з надмірним податковим 
навантаженням буде виникати 
заборгованість зі сплати 
податку і як наслідок закриття 
суб’єктів підприємницької 
діяльності, зменшення 
кількості робочих місць, 
виникнення соціальної напруги 
населення. Як наслідок вигоди 
відсутні. 

Витрати пов’язані із 
виконанням 
регуляторного акта: 

- на розповсюдження 
прийнятого рішення; 

- на організацію контролю 
за надходженням коштів 

до бюджету громади 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 



Не прийняття регуляторного 
акта (залишення існуючої на 
даний момент ситуації без 

змін) 

Можливе незначне 
зменшення споживчих цін 

Відсутні 

Прийняття регуляторного 
акта відповідно до 

Податкового кодексу України 
з діючими у 2020 році 

ставками для платників 
єдиного податку І-ІІ груп 

Виділення коштів з бюджету 
громади на програми 

соціально-економічного 
розвитку  

 

Відсутні 

Прийняття даного 
регуляторного акта 

відповідно до Податкового 
кодексу України за 

максимальними ставками для 
платників єдиного податку І-

ІІ груп 

Збільшення коштів з 
бюджету громади на 
програми соціально-

економічного розвитку на 
короткий термін. Проте в 

подальшому може призвести 
до згортання  

підприємництва 

 

Відсутні 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб'єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 

регулювання, 
одиниць 

 0 0 0 416 416 

Питома вага групи у 
загальній кількості, 

відсотків 

0  0 0 100 Х 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Не прийняття регуляторного 
акта (залишення існуючої на 
даний момент ситуації без 

змін) 

Суб'єкти господарювання – 

платники податку у 2021 

році будуть сплачувати 
податок за мінімальними 
ставками (1 відсоток). 

 

 

Суб'єкти господарювання – 

платники податку у 2021 році 
будуть сплачувати податок за 
мінімальними ставками (1 
відсоток). 
Витрати на сплату податку 
зменшаться, при цьому 
конкурентоспроможність не 
зміниться. 

Прийняття регуляторного 
акта відповідно до 

Податкового кодексу 
України з діючими у 2020 

році ставками для платників 
єдиного податку І-ІІ груп 

Відсутність максимального 
податкового навантаження 

по єдиному податку 

Суб'єкти господарювання 
будуть сплачувати податок за 
ставками згідно рішення 
Печеніжинської селищної 
ради ОТГ. 

Прийняття даного 
регуляторного акта 

Відсутні Суб'єкти господарювання 
будуть сплачувати податок за 



відповідно до Податкового 
кодексу України за 

максимальними ставками для 
платників єдиного податку І-

ІІ груп 

максимальними ставками 
згідно рішення 
Печеніжинської селищної 
ради ОТГ 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 
цілей 

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного 

бала 

Не прийняття регуляторного акта 
(залишення існуючої на даний 

момент ситуації без змін) 

1 Рішення про 
встановлення єдиного 
податку на 2020 рік не 
буде діяти у 2021 році, що 
значно зменшить 
надходження до бюджету. 
Проблема сплати податку 
в мінімальному розмірі 
буде існувати до 2022 

року. 

Прийняття регуляторного акта 
відповідно до Податкового 

кодексу України з діючими у 
2020 році ставками для платників 

єдиного податку І-ІІ груп 

4  Цей регуляторний акт 
відповідає потребам у 
розв’язанні визначеної 
проблеми та принципам 
державної регуляторної 
політики. Затвердження 
такого регуляторного акта 
забезпечить поступове 
досягнення встановлених 
цілей. 

Прийняття даного регуляторного 
акта відповідно до Податкового 

кодексу України за 
максимальними ставками для 
платників єдиного податку І-ІІ 

груп 

2 Короткотермінове 
зростання дохідної 

частини бюджету. Проте 
в подальшому зупинення 

розвитку та 
підприємництва 

 

 

Рейтинг 
результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 
відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Прийняття 
регуляторного 
акта відповідно 
до Податкового 
кодексу України 

з діючими у 
2020 році 

Належне фінансування 
програм соціально-

економічного розвитку 
громади. 

 

Суб'єкти 
господарювання І-ІІ 
груп будуть сплачувати 
податок за ставками 
згідно рішення 
Печеніжинської 
селищної ради ОТГ без 
погіршення умов для 

Цей регуляторний акт 
відповідає потребам у 
розв’язанні визначеної 
проблеми та принципам 
державної регуляторної 
політики. Затвердження 
такого регуляторного акта 
забезпечить поступове 



максимальними 
ставками для 

платників 
єдиного податку 

І-ІІ груп 

розвитку мікробізнесу. досягнення встановлених 
цілей. 

Прийняття 
даного 

регуляторного 
акта відповідно 
до Податкового 
кодексу України 

за 
максимальними 

ставками для 
платників 

єдиного податку 
І-ІІ груп 

Короткотермінове 
збільшення 

фінансування 
програм соціально-

економічного 
розвитку громади 

Суб'єкти 
господарювання І-ІІ 
груп будуть сплачувати 
податок за 
максимальними 
ставками згідно 
рішення 
Печеніжинської 
селищної ради ОТГ що 
призведе до погіршення 
умов для розвитку 
мікробізнесу 

Даний регуляторний акт 
призведе до погіршення 
умов для розвитку 
мікробізнесу 

Не прийняття 
регуляторного 

акта (залишення 
існуючої на 

даний момент 
ситуації без 

змін) 

Для держави і громадян 
вигоди відсутні.  
Суб’єкти 
господарювання   
будуть сплачувати 
єдиний податок за 
мінімальними ставками 

(1 відсоток). 

Суб'єкти 
господарювання – 

платники податку у 
2021 році будуть 
сплачувати податок за 
мінімальними 
ставками, що суттєво 

зменшить надходжень у 
місцевий бюджет. 

Рішення про встановлення 
єдиного податку на 2020 
рік не буде діяти у 2021 

році, що значно зменшить 
надходження до місцевого 

бюджету. Громада не 
отримає належного 

фінансування програм 
соціально-економічного 
розвитку.  

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи / причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта 

Прийняття 
регуляторного акта 

відповідно до 
Податкового 

кодексу України з 
діючими у 2020 році 

ставками для 
платників єдиного 
податку І-ІІ груп 

 Цей регуляторний акт відповідає 
потребам у розв’язанні визначеної 
проблеми та принципам державної 
регуляторної політики. Затвердження 
такого регуляторного акта 
забезпечить поступове досягнення 
встановлених цілей. 

Зміни у Податковому 
кодексі України, Політична 

та економічна ситуація в 
країні. 

Прийняття даного 
регуляторного акта 

відповідно до 
Податкового 

кодексу України за 
максимальними 

ставками для 
платників єдиного 
податку І-ІІ груп 

Затвердження такого регуляторного 
акта забезпечить тільки 
короткотермінове досягнення 
встановлених цілей 

Зміни у Податковому 
кодексі України, зниження 

платоспроможності 
платників податків, 
зменшення кількості 

суб’єктів господарювання. 
Політична та економічна 

ситуація в країні 



Не прийняття 
регуляторного акта 

(залишення 
існуючої на даний 

момент ситуації без 
змін) 

Рішення про встановлення єдиного 
податку на 2020 рік не буде діяти у 
2021 році, що значно зменшить 
надходження до бюджету громади. 
Населені пункти громади не 
отримають належного фінансування 
програм соціально-економічного 
розвитку. 

Х 

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

1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення єдиного податку 
на території Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади» з метою отримання зауважень та пропозицій. 

2. Аналіз та моніторинг діючих ставок оподаткування по містам та 
селам Івано-Франківської  області у 2020 році. 

3. Отримання пропозицій щодо встановлення ставок оподаткування. 
4.  Встановлення ставок єдиного податку. 
 

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 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для 
суб'єктів малого підприємництва наведено в додатку до аналізу впливу 
регуляторного акта (Тест малого підприємництва). 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути 
економічна  криза, значні темпи інфляції, різке подорожчання тарифів на 
енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної 
заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності 
населення та призводять до закриття підприємницької діяльності. 
 Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна 
стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу 
сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів. 
          Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого 
регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2021 

року по 31.12.2021 року із можливістю внесення до нього змін та його 
відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.
  

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому 
розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності 
цього регуляторного акта обрано такі прогнозні показники: 

Назва показника 2021 рік 

Надходження до місцевого бюджету 
єдиного податку від всіх груп платників 5434,5 



(тис. грн.) 
Надходження до місцевого бюджету 
єдиного податку від платників І-ІІ груп 
(тис. грн.) 

4414,0 

Загальна кількість платників єдиного 
податку, чол. 454 

Кількість платників єдиного податку І-ІІ 
груп, чол. 446 

Витрати суб’єктів господарювання на 
адміністративні процедури щодо 
виконання регулювання та звітування 
(тис. грн.) 

0 

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання стосовно основних 
положень регуляторного акта 

Проект рішення оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Печеніжинської 
селищної ради ОТГ та її виконавчого комітету 
в мережі Інтернет, розділ «Корисна 
інформація» підрозділу «Регуляторна 
політика» https://pnotg.gov.ua 

Один екземпляр надається до місцевого 
органу Державної фіскальної служби України.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності дії регуляторного акту 
здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.  

Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці 
до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення 
визначеного строку. 
    З огляду на показники результативності, визначені в попередньому 
розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за 
допомогою статистичного методу та шляхом опитування. 
        У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз 
звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації 
щодо розміру надходжень до місцевого бюджету, кількості осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що 
витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту. 
 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Печеніжинської селищної ради ОТГ                                Р. Р. Шупяк  

 

 

 

 



 

 

Додаток  1 

до аналізу регуляторного впливу до 
проекту регуляторного акта – 

рішення Печеніжинської селищної 
ради ОТГ «Про встановлення 
єдиного  податку на території 
Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади 
Коломийського району Івано-

Франківської області» 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого й середнього 
підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Витрати На 2021 рік 

1 2 3 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів великого й середнього  підприємництва на 
виконання регулювання* 

 

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та 
приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу тощо, грн. 

Цей податок не є новим і  
не передбачає витрат на 

придбання основних 
фондів, обладнання та 

приладів, сервісне 
обслуговування, 

навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу 

тощо 

2 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, 
ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, 
проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, 
атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо), грн. 
 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

3 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари 
тощо), грн. 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

 

4 Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн. Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

6 Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, грн. * 

х 



7 Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього 
підприємництва, на виконання регулювання (вартість 
регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 +  4 + 6/, грн. 

х 

 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів великогоого й середнього  
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

 

8 Процедури отримання первинної інформації про вимоги 
регулювання: 

17,73 

 Формула:  

витрати часу на отримання інформації про регулювання, Х 
вартість часу суб’єкта великого або середнього  
підприємництва (заробітна плата)  

0,2 год.*** х 88,66 грн.*** (середньомісячна номінальна 

зарплата       14 187,00 грн.: 160 год. в місяць ) = 17,73 грн. 

 

9  Процедура організації виконання вимог регулювання 

 

Цей податок не є новим та 
не передбачає витрат на 
організацію виконання 

вимог регулювання 

10 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари 
тощо), грн. 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

11 Процедура офіційного подання декларації, звітів зі сплати 
податку контролюючому органу: 

- витрати часу з підготовки та подання декларації  =                  
0,4 год.** х 88,66 грн.*** (середньомісячна номінальна 

зарплата       14 187,00 грн.: 160 год. в місяць )  = 35,46 грн. 

35,46 

12 Процедура щодо забезпечення процесу перевірок: 

- витрати  часу  на  забезпечення  процесу перевірок з боку 
контролюючих органів х вартість часу суб’єкта великого й 
середнього підприємництва (заробітна плата) х  оціночну 
кількість перевірок за рік = 0,5 год.** х 88,66 грн.*** 

(середньомісячна номінальна зарплата       14 187,00 грн.: 160 

год. в місяць ) = 44,33 грн.**** 

44,33 

13 Інші процедури Не передбачено  

14 РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13), грн. 97,52 

 

**Відповідно до п. 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності 
працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики 
України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників 
бухгалтерського обліку»). 

***Для розрахунку витрат використовується середньомісячна номінальна 



заробітна плата (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555 Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку на 2020-2022 роки,  орієнтовна 
середньомісячна номінальна заробітна плата  14 187,00 грн.) у погодинному розмірі – 

14187,00 грн. /     160 год. = 88,66  грн./год.  

           ****Відповідно до статті 74.1 Кодексу платники податків з незначним ступенем 
ризику перевіряються не частіше разу на три календарні роки, тому при розрахунку 
витрат на один рік вони не враховуються у загальних витратах.  

Продовження додатка 1 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання 

Таблиця 2 

Вид витрат 2021  рік 

Витрати на придбання основних фондів, облад-

нання та приладів, сервісне обслуговування, 
навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо 

Цей податок не є новим та не перед-

бачає витрат на придбання основних 
фондів, обладнання та приладів, сер-

вісне обслуговування, навчання/підви-

щення кваліфікації персоналу тощо 

Таблиця 3 

Вид витрат Витрати на 
проходження 
відповідних 

процедур 
(витрати 
часу, на 

експертизи 
тощо) 

Витрати без-

посередньо на 
отримання 

дозволів, 
ліцензій, 

сертифікатів, 
страхових 

полісів  

Разом на 
2021 рік  

Витрати на отримання адміністративних 
послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, 
атестатів, погоджень, висновків, 
проведення незалежних/обов’язкових 
експертиз, сертифікації, атестації тощо) та 
інших послуг (проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо) 

Податок не є 
новим, 

додаткових 
витрат не 

передбачено 

Податок не є 
новим, 

додаткових 
витрат не 

передбачено 

Податок не є 
новим, 

додаткових 
витрат не 

передбачено 

Таблиця 4 

Вид витрат На 2021 рік 

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські 
товари тощо) 

Додаткових витрат не передбачено 

 

Таблиця 5 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 
найманого персоналу (за рік) 



Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу Додаткових витрат не передбачено 

 

Таблиця 6 

Вид витрат Витрати часу на 
ознайомлення з 

вимогами 
державного 

регулювання, год. 

Витрати на оплату  
часу на ознайомлення з 
вимогами державного 

регулювання,  грн.  

Разом 
на 

2021  

рік 

Витрати, пов’язані з отриманням 
первинної інформації про вимоги 
регулювання*, грн.; 

88,66 грн. = (орієнтовна 
середньомісячна номінальна 
заробітна плата  14 187,00 грн. : 160 

год. в місяць); 

0,2 год. х  88,66 грн. =  17,73 грн. 

0,2 88,66 17,73 

Таблиця 7 

Вид витрат Витрати часу 
на 

ознайомлення з 
вимогами 

державного 
регулювання, 

год. 

Витрати на 
оплату  часу 

за 
ознайомлення 

з вимогами 
державного 

регулювання,  
грн.  

Разом на 
2021  рік 

Витрати, пов’язані з процедурою офіційного 
подання декларації, звітів зі сплати податку 
контролюючому органу, грн.;* 

88,66 грн. = (орієнтовна середньомісячна 
номінальна заробітна плата  14 187,00 грн. 
: 160 год. в місяць); 

0,4 год. х  88,66 грн. =  35,46 грн. 

0,4 88,66 35,46 

*Вартість витрат, пов’язаних з ознайомленням з вимогами державного 
регулювання, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на 
заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації. 

** Для розрахунку витрат використовується середньомісячна номінальна 
заробітна плата (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555 Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку на 2020-2022 роки,  орієнтовна 
середньомісячна номінальна заробітна плата  14 187,00 грн.) у погодинному розмірі – 

14187,00 грн. /     160 год. = 88,66  грн./год. 



 

 

Додаток  2 

до аналізу регуляторного впливу до 
проекту регуляторного акта – 

рішення Печеніжинської селищної 
ради ОТГ «Про встановлення 
єдиного  податку на території 
Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади 
Коломийського району Івано-

Франківської області» 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ  
 

на адміністрування регулювання для суб’єктів  
великого й середнього підприємництва 

 

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового 
державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). 
 Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 
регулювання, – Коломийська об’єднана державна податкова інспекція 
Головного управління  ДФС у Івано-Франківській області. 

Вартість планових витрат часу на процедуру, співробітника органу 
державної влади відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості 
процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, кількості суб’єктів, що 
підпадають під дію процедури регулювання, витрати на адміністрування 
регулювання розраховано відповідно до даних, наданих  Коломийською 
об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління  ДФС 
у Івано-Франківській області. 

Таблиця 1 

№ 
з/п 

Процедура регулювання 
суб’єктів малого 

підприємництва (розрахунок 
на одного типового суб’єкта 

господарювання малого 

підприємництва) 

Пла-

нові 
вит-

рати 
часу на 
проце-

дуру, 
годин 

Вартість 
часу спів-

робітни-

ка органу 
держав-

ної влади 
відповід-

ної кате-

горії (за-

робітна 
плата) 

грн./ годин 

Оцінка 
кілько-

сті про-

цедур за 
рік, що 
припа-

дають на 
одного 

суб’єкта 

Оцінка 
кілько-

сті  
суб’єк-

тів, що 
підпа-

дають 
під дію 
проце-

дури 
регулю-

вання 

Вит-

рати на 
адміні-
стру-

вання 
регу-

люван-

ня* за 
рік, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Облік суб’єктів господарю-

вання, що перебувають у сфері 
регулювання 

0,2** 17,73*** 1 х**** х 

2 Поточний контроль за су-

б’єктом господарювання, що 
перебувають у сфері регулю- 

вання, у тому числі: 
камеральний 

0,5** 44,33 1 х х 

3 Підготовка, затвердження та 
опрацювання одного окремого 
акта про порушення вимог 
регулювання (оскільки не може 
бути 100% порушень, беремо 
5% платників податку) 

0,5 44,33 1   

4 Реалізація одного окремого 
рішення щодо порушення 
вимог регулювання (оскільки 
не може бути 100% порушень, 
беремо 5% платників податку) 

0,5 44,33 1   

5 Оскарження одного окремого 
рішення суб’єктами гос-

подарювання (усі порушники 
не будуть оскаржувати 
рішення, беремо 50% загаль-

ної кількості 5% платників, які 
можуть мати порушення, рядок 
3) 

0,5 44,33 1   

6 Підготовка звітності за 
результатами регулювання 

0,2 17,73 1 х  

7 Разом за рік (рядок 1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6), грн. 

- - - - - 

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання 
державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу 
персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість 
суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік. 

**Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності 
працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики 
України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників 
бухгалтерського обліку»). 

*** Для розрахунку витрат використовується середньомісячна номінальна 
заробітна плата (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555 Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку на 2020-2022 роки,  орієнтовна 
середньомісячна номінальна заробітна плата  14 187,00 грн.) у погодинному розмірі – 

14187,00 грн. /     160 год. = 88,66  грн./год.   



 

 

Додаток  3 

до аналізу регуляторного впливу до 
проекту регуляторного акта – 

рішення Печеніжинської селищної 
ради ОТГ «Про встановлення 
єдиного  податку на території 
Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади 
Коломийського району Івано-

Франківської області» 

 

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 
відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта.  

 

Таблиця 1 

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 
консуль-

тацій,  

осіб 

Основні результати 
консультацій (опис) 

1 2 3 

Засідання тимчасової робочої групи для 
підготовки регуляторного акта – проекту рішення 
селищної ради «Про встановлення ставок та пільг 
за сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки»  
 

 

 

 

 

 

13 
 

Визначення доцільності 
ухвалення регуляторного 
акта надання пропозицій з 
його удосконалення; 
оцінка регуляторного 
впливу; підтвердження 
розміру непрямих витрат 
суб’єктів господарювання 
на виконання вимог 
регулювання; оцінка 
впливу регуляторного акта 
на конкуренцію в рамках 
проведення аналізу ре-

гуляторного впливу 

Робоча нарада з представниками 

депутатського корпусу 
6 

Усього осіб 20  



2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 
(мікро- та малі) 

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких 
поширюється регулювання: 446 осіб. 

 Питома вага суб’єктів малого підприємництва, на яких справляє вплив 
дія запропонованого регулювання, у загальній кількості суб’єктів 
господарювання становить  98,2 %. 

Регуляторний акт поширюється на суб’єктів господарювання, які 
перебувають на обліку в фіскальних органах інших областей України, та 
мають об’єкти нерухомості на території Печеніжинської селищної ради ОТГ.  

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

Таблиця2 

№ 

з/п 

Витрати На 2021 рік 

1 2 3 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 
регулювання 

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та 
приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу тощо, грн. 

Цей податок не є новим і  
не передбачає витрат на 

придбання основних 
фондів, обладнання та 

приладів, сервісне 
обслуговування, 

навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу 

тощо 

2 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, 
ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, 
проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, 
атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших 
експертиз, страхування тощо), грн. 

 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не  

передбачено 

3 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари 
тощо), грн. 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

 

4 Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн. Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

 

5 Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, 
на яких буде поширено регулювання, одиниць* 

 

446 

6 Сплата єдиного податку  грн.  
 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 



7 Сумарні витрати суб’єктів малого господарювання 
підприємництва, на виконання регулювання (вартість 
регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 +  4 + 6/, грн.** 

 

х 

 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 
виконання регулювання та звітування 

8 Процедури отримання первинної інформації про вимоги 
регулювання: 

Формула:  

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х 
вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна 
плата)  

0,2 год.*** х 88,66 грн.*** (середньомісячна номінальна 
зарплата       14 187,00 грн.: 160 год. в місяць ) 

17,73 

9 Процедура організації виконання вимог регулювання 

 

Цей податок не є новим 
та не передбачає витрат 

на організацію 
виконання вимог 

регулювання 

10 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари 
тощо), грн. 

Податок не є новим, 
додаткових витрат не 

передбачено 

11 Процедура офіційного подання декларації, звітів зі сплати 
податку контролюючому органу : 

- витрати часу з підготовки та подання декларації  =                     
0,4 год.*** х 88,66 грн.*** (середньомісячна номінальна 

зарплата       14 187,00 грн.: 160 год. в місяць ) = 11,06 грн. 

35,46 

12 Процедура щодо забезпечення процесу перевірок: 

- витрати часу на забезпечення процесу перевірок контро-

люючих органів х вартість часу суб’єкта малого 
підприємництва (заробітна плата)  х  оціночну кількість 
перевірок за рік = 0,5 год.*** х 88,66 грн.*** (середньомісячна 
номінальна зарплата       14 187,00 грн.: 160 год. в місяць ) =                              
13,04 грн.***** 

44,23 

13 Інші процедури Не передбачено  

14 РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13), грн. 97,42 

15 Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, 
на які буде поширено регулювання, одиниць 

446 

16 Сумарні витрати суб’єктів малого господарювання 
підприємництва, на виконання регулювання (вартість 
регулювання) (рядок 14 х рядок 15), грн. 

43449,32 

17 РАЗОМ (сума рядків: 7 +16), грн. х 

 

**Відповідно до Податкового кодексу України  облік платників податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ведеться контролюючими органами 



окремо за кожним платником податку, тому суб’єкти господарювання не несуть 
витрати на виконання вимог регулювання.   

***Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності 
працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики 
України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників 
бухгалтерського обліку»). 

**** Для розрахунку витрат використовується середньомісячна номінальна 
заробітна плата (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555 Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку на 2020-2022 роки,  орієнтовна 
середньомісячна номінальна заробітна плата  14 187,00 грн.) у погодинному розмірі – 

14187,00 грн. /     160 год. = 88,66  грн./год.  

 *****Відповідно до статті 74.1 Кодексу платники податків з незначним ступенем 
ризику перевіряються не частіше разу на три календарні роки, тому при розрахунку 
витрат на один рік вони не враховуються в загальних витратах. 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового 
державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). 
 Орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 
регулювання, – Коломийська об’єднана державна податкова інспекція 
Головного управління ДФС у Івано-Франківській області.  

Вартість планових витрат часу на процедуру, співробітника органу 
державної влади відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості 
процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, кількості  суб’єктів, що 
підпадають під дію процедури регулювання, витрати на адміністрування 
регулювання розраховано відповідно до даних, наданих Коломийською 
об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у 
Івано-Франківській області. 

 (Вартість 1 години роботи спеціаліста відповідної кваліфікації складає 
88,66 грн. = орієнтовна середньомісячна номінальна заробітна плата  

14187,00 грн.: кількість робочого часу за 1 місяць /160 годин/).  

Таблиця 3 

№ 
з/п 

Процедура регулювання 
суб’єктів малого 
підприємництва 

(розрахунок на одного 
типового суб’єкта 

господарювання малого 
підприємництва) 

Пла-

нові 
вит-

рати 
часу 
на 

проце-

дуру, 
годин 

Вар-

тість 
часу спів-

робітни-

ка органу 
держав-

ної влади 
відповід-

ної кате-

горії (за-

робітна 
плата) 

грн./ 
годин 

 

Оцінка 
кілько-

сті 
про-

цедур 
за рік, 

що 
припа-

дають 
на 

одного 
суб’єк-

та 

Оцінка 
кілько-

сті  
суб’єк-

тів, що 
підпа-

дають 
під дію 
проце-

дури 
регулю-

вання 

Витрати на 
адміні-стру-

вання регу-

лювання* за 
рік, грн. 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Облік суб’єктів господарю-

вання, що перебувають у 
сфері регулювання 

 

0,2** 88,66*** 1 446 Цей податок 
не є новим, 
ставки не 

змінюються 
тавідповідноне 

передбачає 
витрат на 

організацію 
виконання 

вимог 
регулювання 

2 Поточний контроль за 
суб’єктом господарювання, 
що перебуває у сфері регу-

лювання, у тому числі: 
камеральний 

 

0,5 88,66 1 446 Цей податок 
не є новим, 
ставки не 

змінюються 
тавідповідноне 

передбачає 
витрат на 

організацію 
виконання 

вимог 
регулювання 

3 Підготовка, затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акта про пору-

шення вимог регулювання 
(оскільки не може бути 100% 
порушень, беремо 5% 
платників фізичних осіб) 
 

0,5 88,66 1  Цей податок 
не є новим, 
ставки не 

змінюються 
тавідповідноне 

передбачає 
витрат на 

організацію 
виконання 

вимог 
регулювання 

4 Реалізація одного окремого 

рішення щодо порушення 
вимог регулювання (оскіль-

ки не може бути 100% пору-

шень, беремо 5% платників- 

фізичних осіб) 
 

0,5 88,66 1  Цей податок 
не є новим, 
ставки не 

змінюються 
тавідповідноне 

передбачає 
витрат на 

організацію 
виконання 

вимог 
регулювання 

5 Оскарження одного окремо-

го рішення суб’єктами 
господарювання (усі поруш-

0,5 88,66 1  Цей податок 
не є новим, 
ставки не 



ники не будуть оскаржу-вати 
рішення, беремо 50% 
загальної кількості 5 % 
платників, які можуть мати 
порушення, рядок 3) 
 

змінюються 
тавідповідноне 

передбачає 
витрат на 

організацію 
виконання 

вимог 
регулювання 

6 Підготовка звітності за 
результатами регулювання 

 

0,2 88,66 1  Цей податок 
не є новим, 
ставки не 

змінюються 
тавідповідноне 

передбачає 
витрат на 

організацію 
виконання 

вимог 
регулювання 

7 РАЗОМ  (рядок 1 + 2 + 3 + 4 
+ 5 + 6) 

    х 

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання 
державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу 
персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість 
суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік. 

**Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності 
працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 
26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського 
обліку»). 

*** Для розрахунку витрат використовується середньомісячна номінальна 
заробітна плата (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555 Про 
схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку на 2020-2022 роки,  орієнтовна 
середньомісячна номінальна заробітна плата  14 187,00 грн.) у погодинному розмірі – 

14187,00 грн. /     160 год. = 88,66  грн./год.  

 

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого  регулювання 

Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база 
оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, 
обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування, строк, 
порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження 
органів місцевого самоврядування щодо його встановлення. 



Цей податок не є новим. При його запровадженні для суб’єктів малого 
підприємництва на законодавчому рівні вже застосовано коригуючі 
(пом’якшувальні) заходи.  

Крім того з метою зменшення податкового навантаження не 
встановлюються максимальні ставки для платників ІІ групи (20 відсотків), а 
залишається ставка попереднього бюджетного періоду (12 відсотків).  

Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання 
соціально важливих громадських програм, фінансування бюджетної сфери в 
галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-

комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.   
Установлення диференційованих ставок є компенсаторним заходом. У 

разі встановлення максимально допустимих значно збільшиться податкове 
навантаження на платників податку.  

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

Печеніжинської селищної ради ОТГ                                Р. Р. Шупяк  
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