
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акту - рішення 

Міської ради міста Кропивницького «Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 рік» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

Рішення Міської ради міста Кропивницького «Про встановлення 

розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 рік». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького, відділ інвестиційної діяльності та 

підприємництва. 

 

3. Цілі прийняття акту: 

виконання вимог Податкового кодексу України щодо встановлення 

місцевих податків та зборів міськими радами; 

встановлення обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців І та ІІ груп спрощеної системи оподаткування, які 

здійснюють господарську діяльність у м. Кропивницькому; 

створення умов для переходу фізичних осіб – підприємців на спрощену 

систему оподаткування;  

забезпечення стабільності та збільшення надходжень до міського 

бюджету; 

збалансування інтересів фізичних осіб — підприємців, громадян, органів 

місцевого самоврядування; 

своєчасне надходження до міського бюджету єдиного податку, що 

дозволить забезпечення виконання в 2020 році міських програм; 

прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  з 15.03 по 15.04. 2020 

 

5. Тип відстеження: базове відстеження   

 

6.  Метод одержання результатів відстеження результативності: 
статистичний  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

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

регуляторного акту були визначені такі показники результативності: 

розмір надходжень до міського бюджету; 

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюється дія акта; 



рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акту: 

Показник 2019 рік 2020 рік (очікуване) 

Розмір надходжень до місцевого 

бюджету, млн грн 

 183,1 183,6   

  

Кількість суб'єктів господарювання 

та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта, од 

5227 5540 

Рівень поінформованості суб'єктів 

господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта 

Суб’єкти малого підприємництва проінформовані  

про рішення Міської ради міста Кропивницького 

«Про встановлення розмірів ставок єдиного 

податку у м. Кропивницькому на 2020 рік» шляхом 

опублікування його в офіційному віснику Міської 

ради «Вечірня газета» та на офіційному сайті 

Міської ради. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта є позитивною. 

Оцінка ступеня досягнення результатів впровадження рішення Міської 

ради міста Кропивницького «Про встановлення розмірів ставок єдиного 

податку у м. Кропивницькому на 2020 рік» буде здійснена при проведені 

повторного відстеження.   

 

  

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                       Андрій ПАЛИВОДА 

 

 

В.о. директора департаменту - 

начальника управління економіки                               Тетяна ЛОМОВА 

 

 

 

 
  
 

 

Антоніна Малиновська 361335 


