
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності   регуляторного акту -  

рішення  XXXIV сесії VІІ скликання  Музиківської  сільської  ради №518 
від 18.06.2019 року  «Про встановлення єдиного податку на 2020 рік» 
 

Вид та назва регуляторного акту: 
рішення  Музиківської сільської ради від №518 від 18 червня 2019 року  «Про 
встановлення єдиного податку на 2020 рік» 

Назва виконавця заходів з відстеження: 
Фінансовий відділ Музиківської сільської ради. 

 

Цілі прийняття регуляторного акта: 
-  виконання вимог чинного законодавства;  
-  встановлення оптимальних розмірів ставок єдиного податку для фізичних   
осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території 
Музиківської сільської територіальної громади; 
-  забезпечення стабільних доходів бюджету сільської територіальної громади; 
- виконання місцевих програм, вирішення загально сільських проблем; 
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо єдиного податку. 
 

 

Строк виконання заходів з відстеження: 
 відстеження з результативності даного регуляторного акту було проведено з 
11.01.2021 року по 12.02.2021 року. 

 
Тип відстеження: 
повторне. 
 
Методи одержання результатів відстеження: 
відстеження результативності регуляторного акта проводиться 

відповідно до статистичної звітності, яка надходить до державної податкової 
інспекції від суб’єктів господарської діяльності, які сплачують місцеві податки 
і збори, а також внутрішнього реєстру надходжень від платників податків. 

 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання данних: 
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 
-  динаміка кількості платників єдиного податку; 
-  обсяг надходжень єдиного податку до бюджету сільської 

територіальної громади; 
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників 

місцевих податків і зборів. 
 

 
 



Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 
1. Кількісні показники 

                                                                                                                         осіб 

Платники єдиного податку 2019 рік 2020 рік  
Збільшення (+) 
або зменшення 

(-) 
 

Кількість платників єдиного 
податку: 35 34 -1 

 І група 9 8 -1 

 ІІ група 26 26 0 
 
2.  Якісні показники 

                                                                                                                          тис.грн. 

Податки та збори 2019 рік 2020 рік  
Збільшення (+) 
або зменшення 

(-) 
 

Єдиний податок 281,1 314,9 +33,8 

 І група 20,7 20,2 -0,5 

 ІІ група 260,4 294,7 +34,3 

Витрати суб’єктів 
господарювання на 
адміністративні процедури 
щодо виконання регулювання 
та звітування (тис. грн.)
Витрати часу на пошук інформації 
на сайті -0,25год; сплата податку –
0,20 год; Витрати часу на 
отримання інформації про звіт, 
отримання необхідних форм, 
витрати часу на заповнення звітної 
форми та на передачу звітної форми 
органу державної фіскальної 
служби – 0,80 год. 
 

(1,25 год * 28,31 грн.)* 34 ос. = 1,2 тис. грн.  

Рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання 
стосовно основних положень 
регуляторного акта 

рішення оприлюднено на офіційній сторінці 
Музиківської  сільської ради в мережі Інтернет 
за адресою: https://muzykivskaotg.gov.ua/, 
місцева газета  «Музиківський вісник» 

 



Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування Розрахунок 
вартості 1 людино-години: Норма робочого часу на 2020 рік становить при 
40-годинному робочому тижні - 2002,0 годин. Для розрахунку 
використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020 році становить 4723,00 
грн. та у погодинному розмірі 28,31 грн, Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік») 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту 
 Аналіз кількісних показників чисельності платників (фізичних осіб) та  
надходжень єдиного податку до сільського бюджету територіальної громади 
свідчить про зменшення кількості підприємців та зростання надходжень від 
сплати податку. Зменшення кількості підприємців першої групи на одну особу 
зумовлено закриттям підприємницької діяльності. Збільшення суми 
надходжень податку відбувається за рахунок підвищення прожиткового 
мінімуму та мінімальної заробітної плати в порівнянні з 2019 роком. 

  
 
 
 
Начальник фінансового відділу А. ЛЕБЕДЄВА 
12.02.2021р.  


