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        Аналіз регуляторного впливу проекту рішення 

Антонівської селищної ради «Про внесення змін та доповнень 

до рішення Антонівської селищної ради ради від 07.07.11 № 116 

«Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки», зі змінами та доповненнями» . 

 
 

         Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Антонівської селищної 

ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Антонівської селищної 

ради ради від 07.07.11 № 116 «Про податок на нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки», зі змінами та доповненнями»  підготовлено згідно з 

вимогами Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 11.03.04 № 308. 

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного 

регулювання: 

 

           Прийняття  зазначеного регуляторного акта обумовлено необхідністю 

забезпечення виконання  селищною радою повноважень, визначених статтею 

10 Податкового кодексу України  щодо встановлення податку на майно 

(плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки , 

транспортний податок) та приведення  рішення Антонівської селищної ради 
«Про внесення змін та доповнень до рішення Антонівської селищної ради 

ради від 07.07.11 № 116 «Про податок на нерухоме майно відмінне від 

земельної ділянки», зі змінами та доповненнями» у відповідність з нормами 

Податкового кодексу України у зв’язку з внесенням змін  Законом України 

від 28.12.2014   № 71-VIII          « Про внесення змін до Податкового кодексу 

України  та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» а 

саме: 

-  з 1 січня 2015 року  до переліку місцевих податків в складі податку на 

 майно включена плата за землю та  транспортний податок; 

-  розширена база оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне  

від земельної ділянки  шляхом визначення об’єктом оподаткування крім  

об’єктів житлової нерухомості  також і об’єкти  нежитлової нерухомості; 

- змінений розмір максимальної ставки плата за землю  та податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в межах яких ставки 

встановлюються органами місцевого самоврядування. 

       З огляду на вищевикладене, вирішення окресленої проблеми неможливе 

за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та 

потребує правового врегулювання органами місцевого самоврядування 
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шляхом внесення змін та доповнень до затвердженого рішення Антонівської 

селищної ради. 

До кола суб'єктів, на яких проблема на рівні селища справляє 

негативний вплив, належать: 

          - платники місцевих податків (фізичні та юридичні особи) - через 

відсутність правового регулювання щодо розміру ставок місцевих податків та 

реалізації своїх прав на пільги;  

- контролюючі органи, на які покладені функції з контролю за 

 справлянням місцевих податків ;  

         -  органи місцевого самоврядування - не реалізується повноваження та  

право регулювання відносин у сфері місцевого оподаткування.  

 

2.Цілі регулювання: 

 

          Основною метою державного  регулювання є: врегулювання 

 справляння місцевих податків на території смт. Антонівка у відповідності з 

Податковим кодексом України.  

      

 3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення 

цілей  державного регулювання: 

        

       У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей 

доцільно розглянути такі можливості: 

-   пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту; 

-   здійснення регулювання нормативним актом іншого органу; 

-   введення в дію запропонованого акту. 

       Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту  не 

дозволить отримати до бюджету смт. Антонівка додаткові надходження 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за рахунок  

введення такого податку на об’єкти нежитлової нерухомості, а також може  

призвести до виникнення непорозумінь  між платниками місцевих податків  

та контролюючими органами щодо справляння таких податків на території 

смт. Антонівка. Крім того не буде забезпечено виконання вимог чинного 

законодавства.  

        Здійснення регулювання  нормативним актом іншого органу не є 

можливим у зв’язку   з тим,що право на внесення змін до рішення селищної 

ради з питань справляння податків належить  Антонівській селищній раді 

шляхом прийняття відповідного рішення. 

          Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній. Такий 

вибір ґрунтується на загальнообов’язковості рішень Антонівської ради на 

території смт. Антонівка , що передбачено ст.144 Конституції України,  ст. 73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового 

кодексу України. 
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4. Застосування механізму та заходів для розв’язання проблеми: 

         

        Досягнення цілей державного регулювання в даному випадку 

відбувається у спосіб розробки проекту рішення Антонівської селищної ради 

«Про внесення змін та доповнень до рішення Антонівської селищної ради 

ради від 07.07.11 № 116 «Про податок на нерухоме майно відмінне від 

земельноїділянки», зі змінами та доповненнями» . 
  Представлений  проект  регуляторного акту забезпечує додержання  

принципів податкового законодавства, відповідає принципам державної 

регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, 

прозорості, передбачуваності. 

         Для впровадження проекту рішення  забезпечити інформування 

громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в 

мережі Інтернету - на офіційному веб-сайті Дніпровської районної у м. 

Херсоні ради. 

 

 5. Обґрунтування можливості досягнення цілей та оцінка впливу зовнішніх  

факторів на дію акту:  

         

         Враховуючи, що виконання даного рішення є обов’язковим для всіх 

учасників правовідносин у системі оподаткування (платників місцевих 

податків, органів місцевого самоврядування, контролюючих органів), 

досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком 

реальним.  

       У разі прийняття  запропонованого регуляторного акту Антонівською 

селищною радою будуть реалізовані повноваження, передбачені Податковим 

кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», забезпечена прозорість місцевої політики в сфері оподаткування,  

прогнозованість результатів від подальшої господарської діяльності суб’єктів 

господарювання,  виконання контролюючими органами функцій  контролю 

за справлянням місцевих податків, участь громадян міста в утриманні та 

розвитку міської інфраструктури.  

       Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію даного 

регуляторного акту можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. 

В цьому випадку може мати місце невідповідність  його положень  нормам, 

що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. 

Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може 

бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього. 

       Враховуючи вищевикладене, впровадження вимог акту органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами 

підприємницької діяльності передбачається ефективним та відповідає 

ресурсам, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого 
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самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або 

виконувати ці вимоги.  Проте слід зазначити, що даним регуляторним актом 

не визначений механізм повної чи часткової компенсації можливої шкоди у 

разі настання очікуваних наслідків дії акта. 

       Державний контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування 

та сплати податкових зобов’язань по місцевих податках та зборах, в межах 

повноважень, визначених Податковим кодексом України, здійснюють органи 

державної фіскальної служби.  

Контроль за виконанням регуляторного акта здійснюють: 

- постійна комісія Антонівської селищної ради з питань планування, 

фінансів, бюджету і соціально-економічного розвитку - щоквартально при 

розгляді показників виконання селищного бюджету; 

- виконавчий комітет Антонівської селищної ради - постійно шляхом 

проведення моніторингу надходжень до бюджету. 

6) Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту: 

 

      У сфері інтересів територіальної громади - дозволить привести систему 

місцевих податків  у селищі у відповідність до законодавства та збільшення 

місцевого  фінансового ресурсу; 

      У сфері інтересів суб’єктів господарювання - стимулювання розвитку 

підприємництва, прогноз подальшої господарської діяльності;   

      У сфері інтересів держави - стабільність соціально-економічного розвитку 

регіону;  надходження до бюджету міста відповідно до законодавства, 

забезпечуватиме соціальні гарантії та соціальний захист вразливих верств 

населення. 

       Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових 

матеріальних чи фінансових витрат. 

 

 7)  Обґрунтування терміну дії регуляторного акту:  

 

       Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із 

можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного 

законодавства чи в інших необхідних випадках. 
 

 8)  Показники результативності регуляторного акту: 

 

        Проект розроблено  з метою внесення комплексних змін до рішення 

селищної ради щодо порядку нарахування та сплати місцевих податків (на 

майно). 
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       Показники результативності зазначеного рішення – статистичні 

показники, пов’язані з дією акту, а саме: 

      -   обсяги надходжень місцевих податків до бюджету смт.  

Антонівка. 

Розмір коштів, що витрачатимуться платниками місцевих податків  

( податку на майно) на виконання вимог даного акту , збільшиться. 

       Час, що витрачатиметься платниками місцевих податків на виконання 

вимог даного акту, не зміниться. 

       Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб 

 з основних положень акту визначається кількістю осіб, що ознайомляться  з 

зазначеним рішенням  в офіційних засобах масової інформації  на офіційному 

сайті Херсонської міської ради за результатами оприлюднення. 

         

 

 

9) Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності акту: 

 

                   Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється 

до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до 

проекту та їх аналізу. 

           Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде 

здійснено через рік після набрання ним чинності з метою  оцінки ступеня 

досягнення цим актом визначених цілей. 

            Періодичне відстеження результативності  регуляторного акту  (при 

умові його чинності)  буде проводитися кожні три роки, починаючи від дня 

виконання заходів із повторного відстеження. 

        
 

 

Т. в.о. селищного голови                                                    Горєлов В В. 

 

        Розробником проекту та аналізу його регуляторного впливу є 

виконавчий комітет Антонівської селищної ради. Пропозиції просимо 

надсилати в паперовому вигляді до виконавчого комітету Антонівської 

селищної ради у термін до 18.06.2015 

м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Будьонного, 48а 

тел. 36-01-18  


