
                                                       

Аналіз регуляторного впливу 

проєкту рішення Кушгумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області «Про внесення змін до додатку 1 рішення 

Кушугумської  селищної ради Запорізького району Запорізької області 

від 02.07.2021 № 4» 
 

     1 . Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.  

      Відповідно до п.12.3 ст.12, пп.266.5.1. п.266.5 ст.266 Податкового кодексу 

України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» органи місцевого самоврядування встановлюють ставки податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

      Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до 

виключної компетенції сесії ради. 

       Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого 

бюджету та є його бюджетно-формуючим джерелом, забезпечують 

збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб 

громади. Отже, основна мета даного регуляторного акта – зміцнення дохідної 

бази бюджету Кушугумської селищної ради та спрямування отриманих 

коштів від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної 

громади та покращення інфраструктури селища.  

        Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму 

неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи 

місцевого самоврядування встановлюють ставки податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки.  

      Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої 

мети – залучення додаткових коштів до місцевого бюджету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області. 

Основні групи, на які проблема справляє влив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни +  

Держава +  

Суб’єкти господарювання, у тому числі 

суб’єкти малого підприємництва  

+  

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що 

інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт 

спрямований на досягнення чітко спрямованої мети-залучення додаткових 

коштів до місцевого бюджету.  

     2. Визначення цілей регулювання  

     Метою запропонованого регуляторного акту є  наповнення місцевого 

бюджету шляхом отримання додаткового обсягу надходжень;  забезпечення 

належного фінансування програм соціально-економічного розвитку. 
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   3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення встановлених цілей.  

   Для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:      

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання);   

- збільшення окремих ставок податку на нерухоме майно рішенням ради.     

Оцінюючи визначені способи слід зазначити, що перший спосіб не є 

прийнятним, оскільки він веде до відмови від поставлених цілей по 

збільшенню надходжень до місцевого бюджету та фінансування соціально-

економічного розвитку населених пунктів Кушугумської громади. 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей. 

 
Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Без результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1 2 Не вирішення існуючої 

проблеми. Надходжень 

до бюджету не 

вистачить для реалізації 

усіх запланованих 

програм 

Альтернатива 2 4 Цілі прийняття 

регуляторного акта 

будуть досягнуті 

повною мірою. 

 
Рейтинг  

 

Аргументи щодо переваги 

обраної 

альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 Не вибрана за причини 

недостатнього 

наповнення місцевого 

бюджету і,відповідно, 

реалізації не всіх 

бюджетних програм 

- 

Альтернатива 2 Ця альтернатива є 

найбільш привабливою 

за наступними 

причинами: 

- забезпечує наповнення 

місцевого бюджету; 

- дозволяє реалізувати 

бюджетні програми та 

соціальні проекти 

Найбільшими 

зовнішніми ризиками є: 

- зміна діючого 

законодавства; 

- підвищення рівня 

інфляції 



3 
 

         Таким чином для реалізації обрано альтернативу 2 –  збільшення 

розміру окремих  ставок податку на нерухоме майно. 

          Додаткового фінансування введення в дію запропонованого 

регуляторного акта з місцевого бюджету не потребує, оскільки здійснюється 

в межах повноважень відповідн6ого органу. 

  5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом 

збільшення окремих ставок податку на нерухоме майно; забезпечен6я 

направлення коштів, отриманих від збільшення на розвиток населених 

пунктів Кушугумської територіальної громади, їх соціальної сфери; 

н6евідкладне оприлюднення нового регуляторного акту на сайті 

Кушугумської селищної ради з метою громадського обговорення проекту 

регуляторного акту та надання зауважень та пропозицій до нього; 

забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо збільшення 

окремих ставок податку на нерухоме майно. 

6.Визначня очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акту. 

За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто 

цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу. 

 Вигоди Витрати 

Органи місцевого 

самоврядування 

Забезпечення 

наповнення місцевого 

бюджету та 

фінансування 

соціальних програм 

Витрати, пов’язані з 

розробкою та 

впровадженням 

регуляторного акта 

Суб’єкти  

господарювання 

Передбачуваність дій 

влади, прогнозування 

умов господарювання і 

витрат, зумовлених 

використанням будівель 

та споруд 

  

Видатки, пов’язані зі 

сплатою податку до 

бюджету 

Громада Додаткові надходження 

до місцевого бюджету, 

які спрямовуються на 

розвиток населених 

пунктів Кушугумської 

територіальної громади 

Витрати, пов’язані зі 

сплатою податку до 

бюджету 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта. 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України строк дії даного 

рішення 1 рік. 

8.Визначення показників результативного регуляторного акту. 
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Показниками результативності регуляторного акта є розмір 

надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта. 

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регулятрн6ого акту. 

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде 

здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до місцевого бюджету 

податку на нерухоме майн6о, відмінне від земельної ділянки. 

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде 

здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного 

відстеження результативності регуляторного акта. 

 

Кушугумський селищний  

голова                                                                                 В.С.Сосуновський 

 


