АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Гребінківської міської ради
„Про встановлення місцевих податків і зборів
на території міста Гребінка у 2016 році“
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
шляхом державного регулювання
Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, статті 12 Податкового кодексу України повноваження щодо
встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого
самоврядування. Необхідність затвердження Положень про місцеві податки і
збори обумовлено прийняттям Податкового кодексу України (від 2 грудня
2010 року № 2755-VI). Відповідно до статті 10 Податкового кодексу:
до місцевих податків належать:
1) податок на майно;
2) єдиний податок;
до місцевих зборів належать:
1) збір за місця для паркування транспортних засобів;
2) туристичний збір.
Податок на майно cкладається з:
1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
2) транспортного податку;
3) плати за землю.
Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття вказаних податків
та зборів сприятиме розвитку підприємництва в місті і збільшення
надходжень до міського бюджету міста Гребінка.
Відсутність регулювання даних податків та зборів може призвести до
виникнення наступних проблем:
втрат бюджету через застосування мінімальних ставок збору, як це
передбачено статтею 12.3.5 розділу І ПКУ у випадку неприйняття даного
рішення;
невиконання вимог чинного законодавства.
2. Обґрунтування.
Інші діючі регуляторні акти, за допомогою яких можна було б
вирішити проблему – відсутні.
Прийняття вищезазначеного рішення міської ради дає можливість:
впорядкувати та вдосконалити торгівлю на ринках міста;
розширити базу оподаткування та отримати в подальшому додатковий
обсяг надходжень до міського бюджету;
забезпечить
збільшення надходжень до бюджету для реалізації
програм соціально-економічного розвитку міста;
врегулювати ситуацію на ринку житла;
збільшити частину власних надходжень міського бюджету.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути
такі негативні зовнішні фактори, як:
неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;
незапланований перехід ринків у торговельні комплекси;
зменшення кількості торговельних місць на ринках;
Позитивними факторами будуть:
додаткові надходження до міського бюджету;
додаткові надходження до пенсійного фонду;
здійснення планування та прогнозування надходжень від податків та
зборів при формуванні міського бюджету.
3. Очікувані результати.
При умові затвердження місцевих податків та зборів збільшаться
надходження до міського бюджету, в тому числі до бюджету розвитку
міської ради. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування таких
видатків як будівництво, реконструкція,
придбання
предметів
довгострокового
використання,
капітальні
та
поточні
ремонти,
благоустрій міста.
4. Визначення цілей державного регулювання.
Виконання вимог Податкового кодексу України.
5. Альтернативні способи.
Відсутні.
6. Переваги.
Активізація участі громади у прийнятті вказаного рішення, створення
додаткових робочих місць найманим працівникам, сприяння у розвитку
підприємництва.
7. Механізм.
Оприлюднення проекту регуляторного акту на офіційному сайті
Гребінківської міської ради з метою вивчення думки жителів міста Гребінка
та прийняття їх зауважень та пропозицій з проблемних питань.
8. Можливість досягнення.
Прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів,
врахувавши зауваження
і пропозиції
фізичних осіб - суб’єктів
підприємницької діяльності та юридичних осіб, жителів міста при
постійному контролі за дотриманням вимог чинного законодавства України.
9. Витрати.
З боку міського бюджету – мінімальні.
Зі сторонни платників податків та зборів – сплата запропонованих
ставок податків та зборів.
10. Вигоди від затвердження рішення сесії.
Надходження до міського бюджету максимально можливі. Отримані
кошти будуть спрямовані на фінансування таких видатків як

будівництво, реконструкція, придбання предметів довгострокового
використання, капітальні та поточні ремонти, благоустрій міста, розвиток
позашкільної освіти.
11. Можливість впровадження.
Дієвою мотивацією виконання цього регуляторного акта є його
простота, прозорість виконання, чітке регулювання прав та обов’язків
суб’єктів господарювання.
12. Ризик впливу зовнішніх чинників.
Мінімальний (зміна чинного законодавства).
13. Обґрунтування строку чинності.
До зміни чинного законодавства.
14. Показники результативності.
Надійдуть додаткові кошти до міського бюджету. Дані кошти будуть
спрямовані на виконання заходів благоустрою та виконання міських
програм.
15. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись
відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде
здійснюватися згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету
Міністрів від 11.03.2004 № 308 „Про затвердження методик проведення
аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта“, у
межах строків, встановлених ст. 10 Закону України „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.

