
Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення Кушугумської селищної  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік» 

 

І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання 

господарських відносин 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кушугумської селищної  ради «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Кушугумської  селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік»  підготовлено на 

виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» (зі змінами), Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних 

та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 №466-ІХ. 

Питання залучення в перший рік регулювання 829 771 грн. до бюджету Кушугумської 

територіальної громади, у т.ч. від юридичних осіб - платників податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки (надалі – податок на нерухоме майно)- 572 827 грн. пропонується 

вирішити шляхом прийняття рішення  Кушугумської селищної ради “Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік » з урахуванням 

вимог чинного законодавства України. 

Прийняття рішення щодо затвердження ставок податку на нерухоме майно необхідне для 

прозорого та ефективного застосування ставок відповідного податку, здійснення контролю за 

своєчасністю та повнотою його сплати до бюджету.  

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин – 

забезпечення отримання до бюджету територіальної громади податку на нерухоме майно від 

платників – юридичних осіб у перший рік регулювання у обсязі 572 827 грн.  

За результатами аналізу фінансового відділу Кушугумської селищної ради прогнозна кількість 

платників податку на нерухоме майно – юридичних осіб в перший рік регулювання кількість на 

території громади складе 24 суб’єкта господарювання. 

Прогнозна розрахункова кількість платників податку на нерухоме майно станом на 01.01.2022 

порівняно з кількістю станом на 01.01.2021 залишиться без змін. Коливання кількості платників 

може бути несуттєвим і більшою мірою стосуватиметься категорії банківських установ (продаж 

заставного майна на аукціоні, перехід у власність банку заставного майна). 

Аналітична інформація є обмеженою, оскільки відповідно до ст.63 органи державної податкової 

служби ведуть облік платників за податковими номерами платників, а не за об’єктами нерухомості. 

Програмне забезпечення органів державної податкової служби не передбачає згрупування об’єктів 

нерухомості за її типами. 

Прогнозний обсяг надходжень до бюджету територіальної громади у перший рік регулювання 

від сплати податку на нерухоме майно платниками – юридичними особами – 572 827 грн. 

При розрахунку прогнозних надходжень податку на нерухоме майно від платників – 

юридичних осіб враховані основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України на 2021-2023 роки, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 

№671, показники Державного бюджету України на 2022 – 2023 роки (https://mof.gov.ua/uk/budget-

process-projects-declaration), лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 

«Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік", відповідно до яких мінімальна 

заробітна плата з  01.01.2022 – 6 700 грн., з 01.01.2023 – 7 176 грн. 

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України селищна рада в межах повноважень 

ухвалює рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Згідно з статтею 10 Податкового 

кодексу України податок на  нерухоме майно належить до місцевих податків. Ставки податку на 

нерухоме майно встановлюються рішенням селищної ради в межах розміру ставок, визначених 

пунктом 266.5 статті 266 Податкового кодексу України залежно від місця розташування 

(зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру 
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мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 

квадратний метр бази оподаткування.  

Враховуючи вищевикладене необхідно прийняти рішення «Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Кушугумської селищної 

ради  Запорізького району Запорізької області на 2022 рік» для застосування їх з 01.01.2022. 

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

 

 

Громадяни 

При прогнозованому надходженні до 

бюджету територіальної громади податку на 

нерухоме майно в перший рік регулювання в 

обсязі 572 827 грн. мешканці територіальної 

громади отримують впевненість у 

можливості реалізації заходів програм 

соціально-економічної та культурної 

спрямованості на території громади 

 

 

- 

 

 

 

 

Органи місцевої влади 

Органи місцевого самоврядування виконують 

вимоги Податкового кодексу України в 

частині встановлення на території громади 

місцевих податків і зборів. Забезпечується 

наповнення бюджету територіальної громади  

в перший рік регулювання в обсязі 572 827 

грн. 

 

 

 

 

- 

Суб’єкти 

господарювання, 

 

 

 

 

у тому числі суб’єкти 

мікро- (малого) 

підприємництва 

Чинить вплив на суб’єктів господарювання, 

які є платниками податку на нерухоме майно 

прогнозно в перший рік регулювання – 24 

одиниці.  

 

 

24 одиниці 

Не справляє вплив на 

суб’єктів 

господарювання, які не 

є власниками об’єктів 

нерухомості 

 

Питання наповнення бюджету територіальної громади, у тому числі шляхом встановлення 

ставок податку на нерухоме майно, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів 

місцевої ради й мешканців громади.  

Розв’язання проблеми встановлення ставок податку на нерухоме майно за допомогою ринкових 

механізмів неможливе, оскільки чинним законодавством України передбачено, що встановлення 

місцевих податків і зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 Податкового кодексу 

України, можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.  

У разі відсутності регулювання не буде забезпечено надходження податку на нерухоме майно, 

контроль за правильністю нарахування, повнотою й своєчасністю сплати, передбачених Податковим 

кодексом України. Податок на нерухоме майно є одною з важливих складових доходів бюджету 

територіальної громади, за рахунок якого утримуються бюджетні установи громади, фінансуються 

соціально важливі місцеві цільові програми, зокрема Програма соціально-економічного та 

культурного розвитку Кушугумської територіальної громади.  

 

ІІ.  Цілі  державного регулювання 

 

Проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  на 2022 рік» спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в розділі І 

«Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських 

відносин» цього аналізу регуляторного впливу.  

Цілями державного регулювання є: 



- встановлення ставок податку на нерухоме майно відповідно до положень Податкового 

кодексу України; 

- отримання до бюджету територіальної громади надходжень від сплати податку на 

нерухоме майно від суб’єктів господарювання в перший рік регулювання 572 827 грн.; 

- забезпечення виконання соціально важливих місцевих цільових програм. 

Індикаторами в досягненні цілей можуть бути: 

- кількісний – прогнозні надходження до бюджету територіальної громади при 

сталій чисельності платників податку на нерухомість – юридичних осіб в перший рік регулювання 

складуть 572 827 грн. Кількість суб’єктів господарювання – платників податку на нерухоме майно, 

що підпадають під дію регулювання – 27 одиниця. Надходження від сплати податку на нерухомість 

в перший рік регулювання в обсязі 572 827 грн. забезпечать економічний розвиток громади; 

- часовий – впровадження регуляторного акта відповідно до положень чинного 

законодавства України. До бюджету територіальної громади від платників податку на нерухомість – 

юридичних осіб в перший рік регулювання надійде 572 827 грн., щоквартальні надходження 

становитимуть 143 206 грн.;  

- якісний – рівень ознайомлення з вимогами регулювання. 

Прийняття рішення сприятиме підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності 

контролю з боку органів державної податкової служби в частині наповнення бюджету 

територіальної громади, своєчасності сплати податку на нерухомість та забезпечення фінансування 

місцевих цільових програм. 

Дотримання правових аспектів буде досягнуто шляхом направлення до органів 

державної податкової служби прийнятого рішення  про затвердження ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, інформації щодо встановлених ставок 

та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в терміни, встановлені 

п.п. 12.3.3 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України та Постановою Кабінету Міністрів України від 

28.12.2020 №1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в 

електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків 

та/або зборів».  

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення  цілей 

 

3.1.Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні 

способи досягнення визначених цілей: 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Встановлення 

мінімального розміру 

ставок, який дорівнює 

нуль  

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від 

використання економічних ресурсів громади, що спрямовуються на 

фінансування місцевих цільових програм. У разі встановлення 

мінімальних ставок податку на нерухомість втрати бюджету 

територіальної громади складуть у перший рік регулювання 572 827 

грн., територіальній громаді буде завдано негативний вплив. 

Альтернатива 2 

Встановити ставки 

податку на нерухомість в 

залежності від типу 

об’єктів нерухомості 

Така альтернатива є найбільш прийнятною. З введенням в дію 

запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини 

між суб’єктами господарювання та органами державної податкової 

служби й органами місцевого самоврядування в питаннях сплати 

податку на нерухомість. Прогнозні показники надходжень до 

бюджету територіальної громади в перший рік регулювання 

складуть 572 827 грн.  

 

Обсяг надходжень податку на нерухомість від платників – юридичних осіб може бути 

скорегований у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.  

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органів місцевого 

самоврядування при встановленні ставок податку на нерухомість (альтернатива 2) 

 

Розмір мінімальної заробітної плати у 2022 році – 6 700 грн., у 2023 році – 7 176 грн., 

визначені у показниках Державного бюджету України на 2022 – 2023 роки 



(https://mof.gov.ua/uk/budget-process-projects-declaration) та листі Міністерства фінансів України 

від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 

2021 рік". 

Сума податку на нерухомість, що буде сплачуватись в квартал: у 2022 році – 143 206 

грн.. 

Обсяг податку на нерухомість, що буде сплачений в перший рік впровадження 

регулювання (2022 рік): 143 206 грн.*4 квартали = 572 827 грн.  

 Обсяг податку на нерухомість, що буде сплачений у наступні роки після  

впровадження регулювання (2023 рік і наступні): 153 230 грн.*4 квартали = 612 920 грн.  

Прогнозна кількість платників податку на нерухомість – юридичних осіб у перший рік 

впровадження регулювання (2022 рік) – 24 одиниці; у наступні роки після впровадження 

регулювання (2023 рік і наступні) - 24 одиниці. 

Обсяг надходжень податку на нерухомість від платників – юридичних осіб у наступні 

роки після впровадження регулювання (2023 рік і наступні): 612 920 грн.*4 роки = 2 451 680 

грн. 

Прогнозний обсяг надходжень податку на нерухомість від платників – юридичних осіб 

до бюджету територіальної громади за п’ять років:  

572 827+ 2451 680 = 3 0249 507 грн. 

Обсяг зазначених надходжень може бути скоригований у разі зміни розміру 

мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні. 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

3.2.1.Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування) 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні 
Відсутні. 

Прогнозні втрати бюджету 

територіальної громади на 

виконання місцевих 

цільових програм від 

несплати податку на 

нерухомість платниками – 

юридичними особами в 

перший рік регулювання 

становитимуть 572 827грн.   

Альтернатива 2 

 

Виконання вимог Податкового кодексу 

України. Використання надходжень 

податку на нерухомість від платників – 

юридичних осіб на фінансування 

місцевих цільових програм у перший 

рік регулювання в обсязі грн. 

Витрати часу, матеріальних 

ресурсів для органів 

державної податкової 

служби на адміністрування 

податку на нерухомість в 

межах бюджетних 

асигнувань  

 

3.2.2.Оцінка впливу на сферу інтересів мешканців громади 

 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 
Відсутні Відсутні. 

Прогнозні втрати бюджету 

територіальної громади на 

виконання місцевих цільових 

програм від несплати 

податку на нерухомість 

https://mof.gov.ua/uk/budget-process-projects-declaration


платниками – юридичними 

особами в перший рік 

регулювання становитимуть 

572 827 грн.   

Альтернатива 2 

 

Розв’язання проблем мешканців громади 

за рахунок надходження податку на 

нерухомість від платників – юридичних 

осіб до бюджету територіальної громади. 

Використання надходжень податку на 

нерухомість від платників – юридичних 

осіб на фінансування місцевих цільових 

програм у перший рік регулювання в 

обсязі 572 827грн. 

Надходження до бюджету 

територіальної громади 

податку на нерухомість на 

прогнозному рівні в обсязі 

572 827 грн. у перший рік 

регулювання, які будуть 

спрямовані на фінансування 

місцевих цільових програм  

 

3.2.3 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

що підпадають 

під дію 

регулювання (у 

першому році та 

за п’ять років 

регулювання), 

одиниць 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

24 

Питома вага  

групи у 

загальній 

кількості, % 

 

- 

 

- 

 

100 

 

- 

 

100 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 
Відсутні. Відсутні.  

Прогнозні втрати бюджету 

територіальної громади в 

перший рік регулювання – 

572 827 грн. Неможливість 

забезпечення фінансування 

місцевих цільових програм   

Альтернатива 2 
Суб’єкти господарювання  

здійснюють діяльність у 

рівних умовах. Наявна 

можливість здійснювати 

фінансування місцевих 

цільових програм  в 

прогнозному обсязі 572 827 

грн. 

Часові витрати на отримання 

інформації стосовно 

оподаткування, прямі 

матеріальні витрати на 

сплату суб’єктами 

господарювання, які 

підпадають під дію 

регулювання, податку на 

нерухомість. 

Прогнозний обсяг 

надходжень податку на 

нерухомість від платників – 

юридичних осіб до бюджету 

територіальної громади в 

перший рік регулювання –



572 827 грн. 

 

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 

 

Альтернатива 1 

 

1  

Прогнозні втрати надходження податку на 

нерухомість від платників – юридичних осіб до 

бюджету територіальної громади в перший рік 

регулювання – 572 827 грн. 

 

Альтернатива 2 

 

 

3  

Цілі прийняття регуляторного акта будуть 

досягнуті повною мірою; можливість сплачувати 

податок на нерухоме майно за обґрунтованими 

ставками з дотриманням критеріїв, встановлених 

для такого виду податку; фінансування місцевих 

цільових програм.  Прогнозний обсяг 

надходжень податку на нерухомість до бюджету 

територіальної громади в перший рік 

регулювання – 572 827 грн. 

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу 

регуляторного впливу 

 

Категорія впливу Відповідь 
1 2 

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників. 

      Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція: 

Ні 

1.Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи 

послуг; 

Ні 

2.Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження 

підприємницької діяльності з органами влади; 

Ні 

3.Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи 

надавати послуги (звужує коло учасників ринку);  

Ні 

4.Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього; Ні 

5.Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, 

надання послуг або інвестицій. 

Ні 

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати. 

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція: 

Ні 

1.Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги; Ні 

2.Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати 

маркетинг товарів чи послуг; 

Ні 

3.Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу 

окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня 

якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;  

Ні 

4.Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з 

іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових 

учасників ринку). 

Ні 

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.  

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція: 

Ні 

1.Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання; Ні 



2.Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи 

реалізацію, ціни та витрати підприємств; 

Ні 

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації. 

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція: 

Ні 

1.Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар; Ні 

2.Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих 

витрат на заміну постачальника; 

Ні 

3.Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення 

раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів. 

Ні 

 

 

 

Рейтинг 

результативності 

 

Вигоди (підсумок) 

 

Витрати (підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 
Відсутні Відсутні.  

Прогнозні втрати 

бюджету 

територіальної 

громади в перший 

рік регулювання – 

572 827 грн. 

- 

Альтернатива 2 
Можливість 

сплачувати податок 

на нерухомість по 

ставкам за типами 

нерухомості; 

вирішення проблем 

мешканців громади 

за рахунок 

збільшення 

надходжень до 

бюджету 

територіальної 

громади, 

прогнозний обсяг 

яких складатиме в 

перший рік 

регулювання 

572 827  грн., що 

забезпечить 

прозорість і 

гласність у процесі 

розгляду елементів 

податку на 

нерухоме майно 

Витрати, пов’язані  з 

виконанням вимог, 

встановлених 

Законом України 

«Про засади 

державної 

регуляторної 

політики в сфері 

господарської 

діяльності». 

Прогнозний обсяг 

надходжень податку 

на нерухомість від 

платників – 

юридичних осіб до 

бюджету 

територіальної 

громади в перший 

рік регулювання – 

572 827 грн. 

 

У рейтингу 

результативності дана 

альтернатива на першому 

місці. При виборі даної 

альтернативи буде 

максимально досягнуто 

цілі державного 

регулювання  

 

 

Рейтинг 

Аргумент щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 Причиною відмови від даної 

альтернативи є необхідність наповнення 

бюджету територіальної громади на 

прогнозному рівні на суму 572 827 грн. в 

Відсутні кошти в бюджеті 

територіальної громади на 

фінансування місцевих 

цільових програм. 



перший рік регулювання Індикаторами можуть бути 

процеси та явища соціально-

економічного характеру 

(прискорення або 

уповільнення змін 

економічного зростання, 

політичні впливи, дефіцит 

ресурсів тощо) 

Альтернатива 2 Для досягнення встановлених цілей 

перевага надана даній альтернативі, що 

надасть можливість: 

-сплачувати податок на нерухомість за 

обґрунтованими ставками з дотриманням 

критеріїв, встановлених для такого виду 

податків; 

-отримати надходження до бюджету 

територіальної громади в перший рік 

регулювання на рівні 572 827 грн.; 

- попередити виникнення конфліктних 

ситуацій між органами державної 

податкової служби й платниками 

податку на нерухоме майно-юридичними 

особами. 

 

На дію регуляторного акта 

можливий вплив зовнішніх 

чинників – ухвалення змін та 

доповнень до чинного 

законодавства України в цій 

сфері. У такому випадку 

рішення селищної ради 

потребуватиме внесення змін 

і доповнень, що вплине на 

обсяг надходжень від сплати 

податку на нерухомість до 

бюджету територіальної 

громади, податкове 

навантаження на суб’єктів 

господарювання. 

Індикаторами можуть бути 

процеси та явища соціально-

економічного характеру 

(прискорення або 

уповільнення змін 

економічного зростання, 

політичні впливи, дефіцит 

ресурсів тощо).  

 

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

 

Механізмом розв’язання визначеної проблеми є ухвалення рішення Кушугумської 

селищної  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на території Кушугумської  селищної ради Запорізького району Запорізької 

області на 2022 рік»  , оскільки рішенням Кушугумської селищної ради від 19.02.2020 № 2 

становлено місцеві податки і збори та ставки податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки лише на один, 2021 рік, що визначено пунктом 5 статті 2 та частиною 

першою статті 3 Бюджетного кодексу України. 

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного 

акта: 

- розробка проекту рішення Кушугумської селищної  ради «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Кушугумської  

селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік»   та АРВ до нього; 

- опублікування повідомлення про оприлюднення проекту рішення Кушугумської 

селищної  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на території Кушугумської  селищної ради Запорізького району Запорізької 

області на 2022 рік»   та АРВ до нього; 

– оприлюднення проекта рішення селищної  ради “Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік” разом з АРВ до нього з 

метою одержання зауважень і пропозицій у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 



- проведення консультацій із зацікавленими суб’єктами господарювання (розгляд 

обґрунтованих пропозицій, зауважень тощо); 

– підготовка експертного висновку постійної комісії щодо відповідності проекту 

рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності»; 

– отримання пропозицій по удосконаленню проекту рішення Кушугумської селищної  

ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Кушугумської  селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 

рік»    від Державної регуляторної служби України; 

– прийняття рішення Кушугумської селищної  ради «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Кушугумської  

селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік»   на пленарному засіданні 

селищної ради ; 

- офіційне оприлюднення рішення Кушугумської селищної  ради «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Кушугумської  селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік»   у спосіб, 

передбачений статтею 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності»; 

- проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятого рішення. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників податку на нерухомість є 

достатньо високим, оскільки зацікавлені особи користуються  різними  джерелами інформації: 

мережа Інтернет сторінка Кушугумської селищної ради (розділ  «Регуляторна 

політика»):kushugum-rada.gov.ua., Єдиний державний веб-портал відкритих даних, сайти 

органів державної податкової служби, надання інформації у вигляді телефонних консультацій, 

шляхом відправлення на електронні поштові сервіси. 
Таким чином, впровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного 

законодавства України у сфері податкових відносин органами державної податкової служби, 

органами місцевого самоврядування, платниками податку на нерухоме майно – юридичними 

особами.   

 

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, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 №308 (із змінами), не проводилися.  

Податок не є нововведеним, тому додаткових витрат бюджету територіальної громади на 

впровадження та адміністрування регулювання не передбачається. Незалежно від того чи 

будуть встановлені ставки податку на нерухомість для платників – юридичних осіб, видатки 

органів державної податкової служби та органів місцевого самоврядування не зміняться. 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва – платників податку на нерухомість у 

загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, 

становить 100 %. 

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, 

здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого 

самоврядування, органів державної податкової служби, суб’єктів малого підприємництва згідно 

з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого 

підприємництва (М-тест)).  

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 



Рішення .Кушугумської селищної  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Кушугумської  селищної 

ради  Запорізького району Запорізької області на 2022 рік» пропонується встановити ставки та пільги 

і сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на один рік, що повністю 

відповідає вимогам Бюджетного кодексу Укрнаїни. 

  Передбачається, що платники податку на нерухоме майно – юридичні особи будуть 

неухильно дотримуватись положень запропонованого проекту рішення, а саме – своєчасно та в 

повному обсязі здійснювати сплату податку. 

  Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткового 

забезпечення фінансовими ресурсами, оскільки податок не є нововведеним. 

  На дію регуляторного акта можуть мати негативний вплив значні темпи зростання 

інфляції та економічна криза. 

 

VІII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 

Досягнення визначених цілей державного регулювання шляхом виконання вимог нового 

регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів 

місцевого самоврядування. 

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності дії 

регуляторного акта основними показниками результативності є: 

- кількісні (статистичні) показники: 

кількість юридичних осіб - платників податку на нерухоме майно, на яких 

поширюватиметься  дія регуляторного акта, од.; 

обсяг надходжень податку на нерухоме майно від платників – юридичних осіб до 

бюджету територіальної громади, пов’язаний з дією акта, грн.; 

розмір коштів, що витрачатиметься юридичними особами – платниками податку на 

нерухоме майно, пов’язаний з виконанням вимог регуляторного акта, грн.; 

- часовий показник: 

обсяг часу, що витрачатиметься юридичними особами – платниками податку на 

нерухоме майно, пов’язаний з виконанням вимог регуляторного акта, год. на 1 суб.; 

- якісний (соціологічний) показник: 

рівень поінформованості юридичних осіб - платників податку на нерухоме майно з 

основних положень регуляторного акта, відс. 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва показника 

 

У перший рік 

впровадження 

регулювання 

В наступний 

рік після 

впровадження 

регулювання 

 

 

За п’ять років 

1 

Обсяг надходжень 

податку на нерухоме 

майно  від платників – 

юридичних осіб 

бюджету 

територіальної 

громади, пов’язаний з 

дією акта, грн.  

572 827 

 

 

 

612 920 

 

 

 

 

3 024 507 

2 

Кількість платників – 

юридичних осіб 

бюджету, на яких 

поширюватиметься 

дія регуляторного 

акта, од. 

 

24 

 

 

 

24 

 

 

 

24 



3 

Розмір коштів, що 

витрачатиметься 

платниками – 

юридичними особами, 

пов’язаними з 

виконанням вимог 

регуляторного акта, 

грн. 

 

 

 

 

4 805,73 

 

 

 

5 146,92 

 

 

 

 

25 393,41 

4 

Обсяг часу, що 

витрачатиметься 

платниками – 

юридичними особами, 

пов’язаний з 

виконанням вимог 

регуляторного акта, 

год. на 1 суб. 

 

1,75 

 

 

 

1,75 

 

 

 

1,75 

5 

Рівень 

поінформованості 

платників – 

юридичних осіб 

бюджету з основних 

положень 

регуляторного акта, 

% 

  

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 

 

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися: 

    - в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності»; 

- базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведене до набрання 

чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких 

спрямована дія акта; 

- повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведене через рік 

після набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки ступеня досягнення визначених 

ним цілей. 

. 

Відстеження результативності дії цього регуляторного акта буде здійснюватися 

відповідальними за підготовку – фінансовим відділом Кушугумської селищної ради шляхом 

аналізу статистичних даних щодо кількості платників податку на нерухоме майно – юридичних 

осіб та надходження коштів податку на нерухоме майно до бюджету територіальної громади. 

 

 

 

 

Кушугумський селищний голова 

Запорізького району  

Запорізької  області                                                                             В.С.Сосуновський                                                                                  

 

 

 

 



 

                                                           

                                                          Додаток  

                             до аналізу впливу регуляторного акта рішення                                       

Кушугумської селищної  ради  

                                       «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку 

                                    на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

                                            на території Кушугумської  селищної ради Запорізького  

               району Запорізької області на 2022 рік» 

                       

 
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 (березень-квітень 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 

консультацій, 

осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

1 
Робочі наради та зустрічі 

(опитування)  
7 

Отримання інформації 

щодо розмірів ставок 

податку на нерухоме 

майно для платників – 

юридичних осіб;  

підтвердження обсягу 

непрямих витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на 

виконання вимог 

регулювання; оцінка 

впливу регуляторного 

акта на конкуренцію в 

рамках проведення 

аналізу регуляторного 

впливу 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва  

 

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання - 24 од.  

Питома вага суб’єктів малого підприємництва – платників податку на нерухоме майно в 

загальній кількості суб’єктів господарювання на яких проблема справляє вплив, складає 100%. 

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

регулювання 

Витрати на одного суб’єкта малого підприємництва, що виникають внаслідок дії 



регуляторного акта 

 

Порядко

вий 

номер 

 

Найменування оцінки 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

 

Періодичні (за 

наступний рік) 

 

Витрати за 

п'ять років 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, машин, 

механізмів) 

Не передбачає витрат на придбання основних 

фондів, обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації 

персоналу, тощо 

2 Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний 

облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого 

самоврядування 

Не передбачає витрат на проведення процедури  

повірки та/або постановки на відповідний облік у 

визначеному органі державної влади чи місцевого 

самоврядування 

3 Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати - витратні матеріали) 

Не передбачає витрат на проведення процедури 

експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - 

витратні матеріали)  

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

Не передбачає витрат на проведення процедури 

обслуговування обладнання (технічне 

обслуговування) 

5 Прогнозний річний обсяг 

сплати податку на нерухоме 

майно від платників – 

юридичних осіб, гривень 

 

572 827 

 

612 920 
 

3 024 507 

6 Кількість суб'єктів 

господарювання малого 

підприємництва, на яких буде 

поширюватися  регулювання, 

одиниць 

 

24 

 

24 

 

 

24 

7 Сумарні витрати суб'єктів 

господарювання малого 

підприємництва на виконання 

регулювання (вартість 

регулювання), гривень 

 

572 827 

 

612 920 

 

3 024 507 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

                Для розрахунку витрат вартості часу суб'єкта малого підприємництва використаний 

прогнозний розмір мінімальної заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 

13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 

2021 рік", відповідно до яких прогнозний розмір мінімальної заробітної плати у 2022 році, у 

погодинному розмірі – 41,88 грн.; у 2023-2026 роках – 7 176 грн., у погодинному розмірі – 

44,85 грн. 

8 Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання (витрати 

часу на отримання інформації 

10,47 
11,21 55,31 



про регулювання*вартість часу 

суб'єкта малого 

підприємництва: 

у перший рік введення 

регулювання=0,25*41,88 

грн.=10,47 грн. 

у наступному році після 

введення 

регулювання=0,25*44,85 грн. 

за 5 років=11,21 грн.*4 

роки+10,47 грн.=55,31 грн. 

9 Витрати на оборотні активи 

(придбання матеріалів, 

канцелярського приладдя 

тощо) 

Податок не є 

нововведеним тому 

додаткових витрат 

не передбачає 

9 Витрати на 

оборотні активи 

(придбання 

матеріалів, 

канцелярського 

приладдя тощо) 

10 Процедури офіційного 

звітування 

за перший рік введення 

регулювання:  

витрати часу з підготовки 

звіту=0,2*41,88 грн.=8,38 грн. 

витрати часу на подання 

звіту=41,88 грн.*1,30 

год.=54,44 грн.; 

8,38 грн.+54,44 грн.=62,82 грн. 

за наступний рік після введення 

регулювання=44,85 грн.*0,2 

год.=8,97 грн. 

витрати часу на подання 

звіту=44,85 грн.*1,30 

год.=58,31 грн. 

8,97 грн.+58,31 грн.=67,28  грн. 

за 5 років=67,28 грн.*4 

роки+62,82 грн.=331,94 грн. 

62,82 
 

67,28 

 

331,94 

11 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

витрати часу на забезпечення 

проведення перевірок  

органами державної 

податкової служби*вартість 

часу суб'єктів малого 

підприємництва*оціночна 

кількість перевірок за рік 

у перший рік 

20,94 

 

22,43 110,66 



регулювання=41,88 грн.*0,5 

год.=20,94 грн. 

у наступний рік після введення 

регулювання=44,85 грн.*0,5 

год.=22,43 грн. 

за 5 років=22,43 грн.*4 

роки+20,94 грн.=110,66 грн.  

12 Інші процедури  Не передбачені 12 Інші процедури  

13 Разом, гривень 

(сума рядків 8 + 9 + 10 + 11 

+12) 

94,23 
100,92 497,91 

14 Кількість суб'єктів малого 

підприємництва, на які будуть 

поширені вимоги регулювання, 

одиниць 

24 
24 24 

16 Сумарні витрати суб'єктів 

господарювання малого 

підприємництва на виконання 

регулювання (рядок 13*рядок 

14), гривень 

 

4 805,73 
 

5 146,92 

 

25 393,41 

17 РАЗОМ (рядок 7 + рядок 16), 

гривень  

577 632 618 066 3049 896 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого 

підприємництва 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу або 

нового структурного підрозділу діючого органу.  

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не 

підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи 

місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих 

податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інших адміністративних 

процедур. 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на 

виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п'ять років 

1 Оцінка "прямих" витрат суб'єктів 

малого підприємництва на 

виконання регулювання 

572 827 3 024 507 

2 Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб'єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

 

4 805,73 

 

25 393,41 



3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого регулювання 

577 632 3 049 896 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування регулювання 

суб'єктів малого підприємництва 

- - 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

577 632 3 049 896 

 

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

запропонованого регулювання 

 

За результатами тесту малого підприємництва (М-тест) визначено, що запропоноване 

регулювання є прийнятним для суб’єктів малого підприємництва. Впровадження коригуючих 

(пом’якшувальних) заходів не потрібно. 

 

 

Кушугумський селищний голова 

Запорізького району Запорізької області                                                  В.С.Сосуновський  

 

 

 

 

 

 


