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З В І Т
про базове відстеження результативності регуляторного акта -  

рішення Шполянської міської ради від 14.07.2021 №10-7/ІХ 
«Про встановлення ставок єдиного податку (спрощеної системи оподаткування)

на території Шполянської міської ради 
об’єднаної територіальної громади на 2022 рік»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата 
його прийняття та номер:

Рішення Шполянської міської ради від 14.07.2021 №10-7/ІХ «Про встановлення 
ставок єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) на території Шполянської 
міської ради об’єднаної територіальної громади на 2022 рік».
2. Назва виконавця заходів відстеження: відділ правового забезпечення та 
інвестиційного розвитку, фінансове управління Шполянської міської ради ОТГ.
3. Цілі прийняття регуляторного акта:

Цей регуляторний акт розроблений відповідно статей 7, 10,12 та глави І розділу 
XIV Податкового кодексу України, і його основними цілями є:

наповнення доходно!' частини бюджету Шполянської міської ради ОТГ на виконання 
власних повноважень;

створення умов легалізації суб’єктів господарської діяльності -  фізичних осіб;
- розширення кола платників місцевих податків і зборів; 

збільшення надходжень місцевих податків і зборів.
Строк дії регуляторного акта становить один звітний (податковий) рік -  з 01 січня 

2022 року по 31 грудня 2022 року.
4. Строк виконання заходів з відстеження: з 1 квітня по 10 травня 2022 року.
5. Тип відстеження: базове.
6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також 

способи одержання даних:
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного 

акта, були визначені такі показники результативності:
сума надходжень до бюджету Шполянської міської ради ОТГ місцевих податків і 
зборів;

- кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною 
системою оподаткування, обліку та звітності;

Для встановлення кількісних значень показників результативності 
регуляторного акта використовувались звітні дані про виконання бюджету Шполянської 
міської ради ОТГ за 3 місяці 2021 року та 3 місяці 2022 року.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
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Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності 
використовувалась обробка та аналіз офіційної інформації, що надавалась ГУ ДПС у 
Черкаській області та ДКСУ у Черкаській області. Спосіб одержання інформації: 
щоденні та місячні звіти в електронному вигляді.

Місцеві податки і збори є вагомим джерелом доходів бюджету. У надходженнях 
бюджету Шполянської міської територіальної громади (без урахування трансфертів), 
які за 3 місяці цього року становлять 54230,814 тис. грн, доходи від податків та зборів 
займають 31,6% та складають 17142,127 тис. гривень.

(тис. грн/
№
пп

Показники результативності 3 міс.
2021р.

3 міс.
2022р.

Відхилення
(+,-)

Сума надходжень до бюджету 
Шполянської міської ради ОТГ 
місцевих податків і зборів всього, 
тис. грн.

16154,8 17142,1 +987,3

3 них єдиний податок: 8005,4 8822,9 +817,5
1 Єдиний податок з юридичних осіб 493,4 521,6 +28,2
2 Єдиний податок з фізичних осіб 5147,5 6613,3 +1465,8
3 Єдиний податок з сільгоспвиробників 2364,5 1688,0 -676,5
4 Кількість суб’єктів господарської 

діяльності -  фізичних осіб, які працюють 
за спрощеною системою оподаткування, 
обліку та звітності, одиниць

920 899 -21

5 Рівень проінформованості суб’єктів 
господарювання з основними вимогами 
регуляторного акта, %

100 100

Єдиний податок становить близько 51,5% від загальної суми надходжень місцевих 
податків і зборів до бюджету Шполянської міської ради ОТГ. За 3 місяці 2022 року фактичні 
надходження єдиного податку становили 8822,9' тис. грн, або 112,3 % до плану звітного 
періоду, перевиконання становить 962,9 тис. гривень. Проти відповідного періоду минулого 
року спостерігається збільшення надходжень на 817,5 тис. гривень.

Протягом 3 місяців 2021 року до бюджету Шполянської міської територіальної громади 
надійшло 8005,4 тис. грн єдиного податку або 140,6% до завдання звітного періоду. 
9.0цінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей:
Прийняття даного рішення забезпечує дотримання вимог діючого законодавства, дає змогу 
досягти прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування -  Шполянській 
міській раді ОТГ, та забезпечити надходження місцевих податків і зборів до бюджету 
громади.

Рішення Шполянської міської ради від 14.07.2021 №10-7/ІХ «Про встановлення ставок 
єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) на території Шполянської міської 
ради об’єднаної територіальної громади на 2022 рік» діє на визначене коло осіб та є 
загальнообов’язковим до застосування на території громади на 2022 рік.

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання -  фізичних осіб з основними 
вимогами регуляторного акта високий. А саме: 28.05.2021 року в інформаційному 
щотижневику «Шполяночка +» № 22(479) було опубліковане повідомлення про 
опилюднення проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку (спрощеної 
системи оподаткування) на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 
громади на 2022 рік», з проханням вносити пропозиції та зауваження протягом 1 місяця з 
дня опублікування проекту рішення. Сам проект рішення та аналіз його регуляторного



впливу з тестом малого підприємництва (М-тест) був оприлюднений на сайті міської ради, 
а 23.07.2021 в інформаційному щотижневику «Шполяночка +» № 30(487) було
опубліковане прийняте Шполянською міською радою рішення «Про встановлення єдиного 
податку (спрощеної системи оподаткування) на території Шполянської міської ради 
об’єднаної територіальної громади на 2022 рік»,

У термін, передбачений для обговорення регуляторного акта, до розробників проекту 
(відділу правового забезпечення та інвестиційного розвитку, фінансового управління 
Шполянської міської ради ОТГ) пропозиції та зауваження не надходили.
ІОоВисновок
Базове відстеження результативності регуляторного акта свідчить про те, що він має 
достатній рівень досягнення визначених цілей, а результати реалізації його положень мають 
позитивну динаміку. Регуляторний акт не потребує змін та доповнень.

Міський голова

Підготувала:
Тертична І.А.


