
Звіт 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта -

рішення Міської ради міста Кропивницького «Про встановлення 

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

від 11.06.2019 №2566 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
Рішення Міської ради міста Кропивницького від 11.06.2019 №2566 

«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 забезпечити фінансування міських програм. 

  

4. Строк виконання заходів з відстеження:  з 15.03 по 08.04.2021 

 

5. Тип відстеження: повторне відстеження   

 

6.  Метод одержання результатів відстеження результативності: 

Статистичний. Здійснення порівняльного аналізу на підставі даних про 

надходження коштів до міського бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних:  

 Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 

шляхом аналізу показників періоду 01.01.2020-01.01.2021 та порівняння їх з 

показниками, що встановлені під час базового відстеження 01.01.2019-

01.01.2020, щодо надходжень до бюджету міста зі сплати єдиного податку, 
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кількості платників податку та рівня поінформованості суб’єктів 

господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. 

 Ставки податку прийняті для фізичних осіб-підприємців, які обрали 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: 

 1) для першої групи платників єдиного податку - у розмірі 10 відсотків 

до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 

законом на 01 січня податкового (звітного) року; 

 2) другої групи платників єдиного податку - у розмірі 15 відсотків до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 

податкового (звітного) року. 

 Максимально допустимими на законодавчому рівні є 10% та 20% 

відповідно. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акту: 

 Відповідно до статті 293 Податкового кодексу України  органам 

місцевого самоврядування надані повноваження стосовно встановлення 

розмірів ставок єдиного податку для платників першої та другої групи. 

 Оцінка показників повторного відстеження результативності 

регуляторного акта здійснюється шляхом порівняння кількісних та якісних 

показників з аналогічними показниками, що встановлені під час базового 

відстеження. 

Показник Показники результативності 

дії регуляторного акта 

Відхилення 

(+/-) 

Базовий період 

(01.01.2019-

31.12.2019) 

Повторний 

період 

(01.01.2020-

31.12.2020) 

Розмір надходжень до місцевого 

бюджету, млн грн 

 183,1 197,0 

  

+13,9 

Кількість суб'єктів господарювання 

та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта, од 

5227 5214 -13 

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 газеті «Вечірня 

газета» та на офіційному сайті Міської ради. 

Надходження до бюджету міста 

 За 2020 рік до бюджету міста Кропивницького надійшло єдиного 

податку у сумі 197,0 млн грн, при запланованому 183,6 млн грн. Збільшення 

надходжень пояснюється підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму громадян, що впливає на суму сплати єдиного 

податку платниками першої та другої груп.  
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Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта. 

 При підготовці аналізу регуляторного впливу передбачалося кількість 

фізичних осіб-підприємців 5227 одиниць, в тому числі перша група - 1682 

одиниць, друга група - 3545 одиниць. Станом на 01.01.2021 чисельність 

платників єдиного податку, на яких поширюється дія регуляторного акту, 

становить - 5214 одиниць, в тому числі перша група - 1815 одиниць та друга 

група - 3399 одиниць. Порівнюючи повторний показник результативності дії 

регуляторного акта з базовим показником, спостерігається зменшення 

кількості платників на 13 одиниць. Незначне зменшення показника 

обумовлене впливом карантинних заходів на функціонування суб'єктів 

господарювання.  

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання. 

 Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта є достатньо високим. 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 газеті 

"Вечірня газета" та на офіційному сайті міської ради. 

 Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту-

рішення міської ради міста Кропивницького "Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 рік" розміщено на 

офіційному сайті міської ради в розділі "Публічна інформація",  "Регуляторна 

політика". 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

 На підставі показників результативності та оцінки результатів 

реалізації регуляторного акта - рішення міської ради міста Кропивницького 

від 11.06.2019 № 2566 "Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у 

м. Кропивницькому на 2020 рік" можна зробити висновок, що цілі 

ухваленого рішення міської ради досягнуті. 

 Вищезазначений регуляторний акт прийнято відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, що забезпечує нормативно-правове 

регулювання відносин між платниками єдиного податку першої та другої 

груп, органами місцевого самоврядування та органами державної податкової 

служби.   

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                  Михайло БЄЖАН 

 

 

Директор департаменту – 

начальник управління економіки                                    Ніна РАХУБА 


