
АНАЛІЗ 

регуляторного впливу 

до проекту рішення Ірпінської міської ради  

«Про встановлення ставок єдиного податку в м. Ірпінь на 2020 рік» 

 

 

І. Визначення проблеми 
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про 

встановлення ставок єдиного податку в м. Ірпінь на 2020 рік» підготовлено на 

виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик 

проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного 
акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня  2015 

року №1151). 

Податковим кодексом України (надалі – Кодекс) зобов’язано копію 
рішення міської ради про встановлення місцевих податків чи зборів або про 

внесення змін до них надіслати в електронному вигляді в десятиденний строк з 

дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку 
платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня 

року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування 

встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них. 
 Ухвалення рішення з цього питання необхідно для прозорого 

ефективного встановлення ставки єдиного податку, здійснення контролю за 

своєчасністю та повнотою проведення платежів.    
Ураховуючи зміни в законодавчих актах України, у тому числі щодо 

підвищення розміру мінімальної заробітної плати, що впливає на зміну 

податкового навантаження для суб’єктів малого підприємництва, виникла 
необхідність урегулювання питання встановлення ставок єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців на території міста Ірпінь шляхом розробки й 

ухвалення нового рішення міської ради. 

У цьому випадку причини виникнення проблеми – це безпосередня вимога 

законодавства.  

На кількість суб’єктів господарювання може вплинути економічна 

ситуація, оскільки працездатне населення шукає джерела доходу за терито-

ріальними межами країни й міста. 

 Відповідно до статті 12 Кодексу міські ради в межах повноважень 

ухвалюють рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Згідно зі 

статтею 10 Кодексу єдиний податок належить до місцевих податків і фіксовані 

ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців установлюються 

міськими радами в межах ставок, визначених Кодексом (для першої групи 

платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, для другої групи платників єдиного податку – 

у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати). 
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Основні групи, на які проблема справляє вплив: 
Таблиця 1 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни - - 

Органи місцевої влади + - 

 

Суб’єкти господарювання, 

 

 

+ 

 

 

- 

 

у тому числі, суб’єкти мікро- 

(малого) підприємництва 

 

+ 

 

- 

 

Питання наповнення бюджету міста, у тому числі через встанов-      
лення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої й другої 
груп платників єдиного податку за видами господарської діяльності, є сферою 
загальних інтересів суб’єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців), 
органів місцевої влади й громади м. Ірпінь. 

Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні 
місцевих податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування 
повноважень з установлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого 

підприємництва органам місцевого самоврядування, як це визначено Кодексом. 
Розв’язання проблеми встановлення ставок єдиного податку міста Ірпінь 

за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинним 
законодавством передбачено, що  встановлення місцевих податків та зборів 
згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 розділу I «Загальні 
положення» Кодексу можуть здійснювати тільки органи місцевого 
самоврядування. 

У разі відсутності регулювання, не буде забезпечено сплату єдиного 
податку платниками І й ІІ груп та контролю за правильністю нарахування, 

повнотою й своєчасністю сплати. 
Ураховуючи, що в разі не встановлення місцевих податків і зборів, 

передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, рішенням органів місцевого 
самоврядування, такі податки й збори сплачуються платниками в порядку, 
установленому цим Кодексом за мінімальними ставками та без застосування 
відповідних коефіцієнтів (у нас наразі встановлено 10%.). Негативний вплив 
буде завдано територіальній громаді міста, оскільки надходження не в повному 
обсязі єдиного податку до бюджету ставить під загрозу виконання цільових 

програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприєм-ництва, 
електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування 
бюджетної сфери, виплату заробітної плати робітникам, які фінансуються з 
бюджету міста, та ін. 

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки 
забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством 
єдиний податок є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету міста, 
за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання 

послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print#n218
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культури, фізичної культури та спорту.  

Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету міста, 

дозволяє забезпечити безперебійну його життєдіяльність у різних сферах, 

забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних 

установ, провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім 

мешканцям міста суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якою опікуються 

органи місцевого самоврядування. 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 
 

Проект рішення міської ради спрямований на розв’язання завдання, 

визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Цілями 

державного регулювання є:  

- установлення ставок єдиного податку відповідно до вимог Кодексу для 

суб’єктів господарювання – платників податку І та ІІ груп залежно від виду 

господарської діяльності; 

- отримання до бюджету міста податкових надходжень від сплати 

єдиного податку; 

- забезпечення виконання цільових програм: соціальних, економічних, 
екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері 

адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та 
дорожнього господарства, транспорту тощо.   

  

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 
1. Визначення альтернативних способів 

 
Таблиця 2 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Не прийняти запропонований регуляторний акт 

Альтернатива 2 Прийняти запропонований регуляторний акт 

 
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів  
держави (органів місцевого самоврядування) 

 
Таблиця 3 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

1 2 3 

 

Альтернатива 1 

 

Відсутні Відсутні. 
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Альтернатива 2 
 

Приведення нормативного акта 
органу місцевого самоврядування у 
відповідність до норм Кодексу; 
забезпечення максимальних надхо-
джень до бюджету міста від сплати 
єдиного податку; збільшення витрат 
на соціально-економічний розвиток 
міста, виконання цільових програм: 
соціальних, економічних, екологіч-
них, розвитку підприємництва, елект-
ронного врядування, у сфері адмі-
ністративних послуг тощо, фінан-
сування бюджетної сфери в галузях 
освіти, охорони здоров’я, соціаль-
ного захисту, житлово-комуналь-
ного та дорожнього господарства, 
транспорту тощо.   
 

 
 
 

Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян  
Таблиця 4  

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

1 2 3 

 

Альтернатива 1 

 

 
Відсутні 

 
Відсутні.  
 

 
Альтернатива 2 

Вирішення частини соціальних проблем 
населення за рахунок збільшення доходної 
частини бюджету міста. Можливість 
використання бюджету міста на виконання 
цільових програм: соціальних, економіч-
них, екологічних, розвитку підприєм-
ництва, електронного врядування, у сфері 
адміністративних послуг тощо, фінансу-
вання бюджетної сфери в галузях освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту, 
житлово-комунального та дорожнього 

господарства, транспорту тощо. 

 
 
Відсутні.  
 

 

 

 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 
Таблиця 5 

Показник великі середні малі мікро разом 

Кількість суб’єктів господарю-

вання, що підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2256 

 

 

2256 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотків   

 

- 

 

- 

 

- 

 

100 

 

100 
 

 

 
Таблиця 6 
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Вид альтернативи Вигоди Витрати 

1 2 3 

Альтернатива 1 Відсутні. Відсутні. 

Альтернатива 2 
Відсутні. 

 

Відсутні. 

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного 

способу досягнення цілей 
Таблиця 7 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результа-

тивності 

(за чотири-

бальною 

системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 1 1 У разі неприйняття регуляторного акта, єдиний податок 

справляється по мінімальним ставкам, що спричинить 

втрати дохідної частини бюджету. Вказана альтернатива 

є неприйнятною. 

Альтернатива 2 4 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті 

повною  мірою;  можливість сплачувати єдиний податок  

за обґрунтованими ставками з дотриманням критеріїв, 

установлених для такого виду податку, забезпечення 

виконання цільових програм: соціальних, економічних, 

екологічних, розвитку підприємництва, електронного 

врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, 

фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-

комунального та дорожнього господарства, транспорту 

тощо. 

 

 
 

Таблиця 8 

Рейтинг 

результатив-

ності 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи 

в рейтингу 

1 2 3 4 

Альтернатива 1 Держава:  

Відсутні 

Громадяни: 

Відсутні 

Суб’єкти 

господарювання: 

Сплата податків за 

мінімальними ставками 

передбаченими 

Держава:  

Відсутні 

Громадяни: 

Відсутні 

Суб’єкти 

господарювання: 

Відсутні 

Зменшення 

надходжень до 

міського 

бюджету, 

підвищення 

соціальної 

напруги за 

причини 

погіршення 
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Податковим кодексом 

України 

якості життя 

жителів міста. 

Альтернатива 2 Держава:  

Надходження додаткових 

коштів до міського 

бюджету, спрямування 

додаткового фінансового 

ресурсу на соціально-

економічний розвиток 

міста 

Громадяни: 

Відсутні 

Суб’єкти 

господарювання: 

Сплата податків за 

обґрунтованими ставками 

Держава:  

Витрати, пов’язані з 

підготовкою 

регуляторного акта та 

його офіційним 

опублікуванням в 

друкованому засобі 

масової інформації. 

Громадяни: 

Відсутні 

Суб’єкти 

господарювання: 

Сплата податків за 

встановленими ставками. 

Наповнення 

міського 

бюджету, 

збереження 

суб’єктів 

господарювання 

та робочих 

місць 

 

 

Таблиця 9 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику впливу зовнішніх 

чинників на дію запропонованого 

регуляторного акта 

1 2 3 

Альтернатива 1 У разі неприйняття регуляторного 

акта, податок справлятиметься по 

мінімальним ставкам, що спричинить 

втрати дохідної частини бюджету 

вказана альтернатива є 

неприйнятною. 

Зміни до чинного законодавства: 

- Податкового кодексу україни; 

- Бюджетного кодексу України; 

та інші закони (зміна мінімальної 

заробітної плати, прожиткового 

мінімуму, тощо). 

Альтернатива 2 Цілі прийняття рішення про 

встановлення ставок єдиного податку 

будуть доясгнуті майже у повній 

мірі. До міського бюджету надійдуть 

додаткові кошти від сплати єдиного 

податку, а податкове навантаження 

для платників не буде надмірним. 

Таким чином, прийняття вказаного 

рішення буде досягнуто балансу 

інтересів міської ради і платників 

єдиного податку 

Зміни до чинного законодавства: 

- Податкового кодексу україни; 

- Бюджетного кодексу України; 

та інші закони (зміна мінімальної 

заробітної плати, прожиткового 

мінімуму, тощо). 

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення 

економічно-обгрунтованих ставок єдиного податку, що є посильним для 

платників податків, та забезпечить фінансову самостійність органу місцевого 

самоврядування – Ірпінської міської ради. 

 

 

 
 

V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 
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Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є ухвалення рішення 

міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку  в м. Ірпінь на 2020 

рік» відповідно до вимог чинного законодавства. 

Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці 

користуються не тільки паперовими Ірпніської міської  газети «Ірпінський 

вісник», але й електронною версією, у мережі Інтернет є офіційна сторінка 

Ірпінської міської ради. 

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання 

норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової 

служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання 

(фізичними особами-підприємцями), які сплачують єдиний податок у порядку 

та на умовах, визначених Кодексом і цим рішенням, з одночасним веденням 

спрощеного обліку та звітності. 

При встановленні податків очікувані вигоди будуть завжди меншими 

витрат на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з прямих 

витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат 

суб’єктів господарювання.  

Впровадження рішення Ірпінської міської ради « Про встановлення 

ставок єдиного податку в м. Ірпінь на 2020 рік» після його прийняття має 

здійснюватися: 

- міською радою – в частині встановлення ставок єдиного податку у місті 

Ірпінь та оприлюднення рішення у спосіб, найбільш доступний для жителів 

міста; 

- Ірпінським управління ГУ ДФС у Київській області, має здійснювати 

контроль за правильністю та своєчасністю сплати 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 

 Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання 

великого й середнього підприємництва,  тому  розрахунки витрат на одного 

суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної 

категорії  відповідно  до  Методики  проведення  аналізу впливу регуляторного  

акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 

«Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта») не проводилися. Податок не є новим, 

тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  

регулювання не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені 

ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп, видатки фіскальних органів 

та органів місцевого самоврядування не зміняться. 

Питома вага суб’єктів І та ІІ груп малого підприємництва (мікро) у 

загальній  кількості  суб’єктів  господарювання,  на яких поширюється дія регу- 

ляторного акта, складає 100 відсотків. 
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VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Термін дії даного регуляторного акту до прийняття нового. Рішення 

може бути переглянуто (внесені зміни, продовжено, скасовано) за підсумками 

аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та у разі 

зміни чинного законодавства України або виникнення необхідності у 

нормативному врегулюванні певних правовідносин. Зміни будуть вноситися 

згідно з регуляторною процедурою. 

Передбачається, що платники єдиного податку І та ІІ груп будуть 

неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в 

повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі. 

Несплата (неперерахування) фізичною особою-платником єдиного 

податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу, 

авансових внесків єдиного податку в порядку та в строки, визначені цим 

Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки 

єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до Кодексу.  

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення 

перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, 

установлених Кодексом, анулювання реєстрації платника єдиного податку 

першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на 

підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, у 

якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має 

право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення 

чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим 

органом. 

Таким чином, суб'єкти господарювання, що обрали спрощену систему 

оподаткування,  зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту 

рішення. 

Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового 

забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим. 

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи 

інфляції та економічна криза. 
 

VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового 

регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових 

витрат органів місцевого самоврядування. 

До кількісних показників належать: чисельність платників податку та 

суми коштів від його сплати. 

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення 

фінансування міських програм за рахунок збільшення надходжень коштів до 

бюджету міста від сплати податку.      

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі 

показники: 

 
Таблиця 10 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print#n6951
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print#n6951
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print#n6952
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Показник 2020 рік 

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься 

регуляторний акт* 

2481 

Надходження коштів до бюджету міста від сплати  єдиного 

податку  (тис. грн.) ** 

78 144 тис. грн. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 

положень акта 

Високий 

 
 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до 

дня набрання ним чинності. 

Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше, ніж 

через рік з моменту набрання чинності цим актом. 

Періодичні відстеження будуть проводитись раз на кожні три роки після 

проведення повторного обстеження у разі продовження строку дії рішення на 

наступні податкові періоди. 

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватись шляхом 

аналізу інформації, наданої Ірпінським управлінням ГУ ДФС у Київській 

області. 

 Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до стст. 4, 8 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик прове-

дення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»,              

зі змінами. 
 

 

 

 
 

Розробник: 

Фінансове управління Ірпінської  

міської ради 

 

Начальник фінансового управління                                                  Є.В.Данилюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


