
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акту - рішення ІX сесії VIІI  скликання Музиківської сільської 
ради №192 від 25 травня 2021 року  «Про встановлення єдиного податку» 

 
Вид та назва регуляторного акту: 

рішення  Музиківської сільської ради від №192 від 25 травня 2021 року  «Про 
встановлення єдиного податку» 

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

 
Цілі прийняття регуляторного акта: 

- встановлення оптимальних розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб-
підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Музиківської 
сільської територіальної громади; 

- забезпечення стабільних доходів до бюджету сільської територіальної громади; 
- виконання місцевих програм, вирішення загально сільських проблем; 
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо єдиного податку. 

        Проблеми, які передбачається розв’язати – це безпосередня вимога 
законодавства, а також приведення регуляторних актів та АРВ у відповідність до 
законодавства. 

 
Строк виконання заходів з відстеження: 

 відстеження з результативності даного регуляторного акту було проведено з 
03.02.2023 року по 06.03.2023 року. 

 
Тип відстеження: 
повторне. 
 
Методи одержання результатів відстеження: 

Відстеження результативності рішення Музиківської сільської  ради 
здійснюється шляхом порівняльного аналізу інформації, наявної у фінансовому 
відділі. Повторне відстеження було розроблено на підставі реєстру надходження 
коштів від платників податків за 2022  рік. 

 
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 2021 рік 2022 рік  

Збільшення (+) 
або зменшення 

(-) 
 

Кількість платників єдиного 
податку: 40 34 -6 

 І група 7 7 0 

 ІІ група 33 27 -6 

 
2.  Якісні показники 

                                                                                                                          тис.грн. 

Податки та збори 2021 рік 2022 рік  

Збільшення (+) 
або зменшення 

(-) 
 

Єдиний податок 494,27 89,91 -404,36 

 І група 19,07 6,38 -12,69 

 ІІ група 475,20 83,53 -391,67 

Витрати суб’єктів 
господарювання на 
адміністративні процедури щодо 
виконання регулювання та 
звітування (тис. грн.) Витрати 
часу на отримання інформації 
про регуляторний акт  (пошук 
рішення на веб-сайті міської 
ради), отримання необхідної 
форми для звітування Х вартість 
часу суб’єкта малого 
підприємництва (заробітна плата) 
0,30* х 40,36грн=12,11грн. 
Процедури організації виконання 
вимог регулювання 
Сплата податку 
0,3години*12*40,36грн.= 
145,30грн 
Витрати часу на отримання 
інформації про звіт, отримання 
необхідних форм, витрати часу 

197,77 грн.* 34 ос. = 6,72 тис. грн.  



на заповнення звітної форми та 
на передачу звітної форми органу 
державної фіскальної служби 
(0,15 годин+0,3 
годин+0,15годин)*1звіт*40,36= 
40,36грн 

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 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 надходжень від сплати податку.  Так у 2022 
році надійшло податку від 1 та 2 груп платників на суму 89,91 тис. грн, що є меншим 
від надходжень у 2021 році на 404,36 тис. грн. Також є зменшення осіб, від яких 
надійшов податок на 6 платників.  На таку ситуацію вплинула військова агресія рф 
проти України та тимчасова окупація території громади. Також, Законом України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо дії норм на період дії воєнного стану» №2120 від 15.03.2022 року, 
передбачено особливості справляння податків під час воєнного стану, а саме 
визначено, що Фізичні особи-підприємці 1, 2 груп мають право не сплачувати єдиний 
податок (тимчасово з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, 
надзвичайного стану на території України).  
 

  
 
 
 
Начальник фінансового відділу А. ЛЕБЕДЄВА 
06.03.2023р.  


