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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення сесії Стрийської міської ради
«Про місцеві податки»
І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
Відповідно до п.п.24 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України міські ради в межах своїх повноважень
приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів . Згідно з пп. 12.3.4. пункту 12.3
статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів
офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що
передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих
податків та зборів або змін. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше
початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Враховуючи вищевикладене та заяву-звернення суб»єктів підприємницької діяльності про
зменшення ставок податку на нерухоме майно (нежитлова нерухомість), відмінне від земельної
ділянки, фінансовим управлінням Стрийської міської ради розроблений проект рішення «Про
місцеві податки» та публікується в засобах масової інформації і на веб-сторінці міської ради.
В порівнянні з діючими у 2019 році ставками місцевих податків і зборів на території
м.Стрия проектом рішення пропонується внести наступні зміни:
1.Встановити для фізичних осіб ставку податку на нерухоме майно (житлова нерухомість),
відмінне від земельної ділянки у розмірі 0,5 відсотки мінімальної заробітної плати (у 2019 році
ставка встановлена у розмірі 1 відсоток мінімальної заробітної плати ).
2.Встановити для фізичних та юридичних осіб ставку податку на нерухоме майно (нежитлова
нерухомість-склади), відмінне від земельної ділянки у розмірі 0,3 відсотка мінімальної заробітної
плати (у 2019 році ставка встановлена у розмірі 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати ) та
(нежитлова нерухомість-будівлі торговельні та офісні) у розмірі 0,4 відсотка мінімальної заробітної
плати (у 2019 році ставка встановлена у розмірі 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати ).
3.Надати багатодітним сім»ям пільгу в розмірі 100 відсотків по сплаті податку на нерухоме
майно(житлова нерухомість, гаражі), відмінне від земельної .
Інші положення та ставки місцевих податків і зборів не змінюються або приведені
виключно до норм Податкового кодексу України.
Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
так
Держава
так
Суб’єкти господарювання, у
так
тому числі суб’єкти малого
підприємництва
Проблема, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні
ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що в свою чергу забезпечить
стабільність та збільшення надходжень до бюджету.
Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів оскільки
основні елементи ринку: попит, пропозиції, ціни, конкуренція та основні економічні закони ринку
не можуть вирішити проблему встановлення місцевих податків і зборів на території м. Стрия.
Таким чином встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органу
місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного рішення сесією Стрийської міської
ради.
ІІ. Ціль регулювання
Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації окремих статей
Податкового кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території м.
Стрия. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори :

2

податки:
-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
-транспортний податок;
-плату за землю;
-єдиний податок;
збори:
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи
Альтернатива 1.
Не виносити на розгляд сесії міської ради та
не приймати рішення міської ради «Про
місцеві податки »
Альтернатива 2.
Прийняти рішення «Про місцеві податки »

Опис альтернативи
Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку
з тим, що не буде досягнуто оптимального
рівня ставок місцевих податків і зборів.
Прийняття даного рішення міської ради
забезпечить встановлення чітких та прозорих
механізмів справляння та сплати місцевих
податків і зборів на території міста та
відповідне наповнення міського бюджету.
Рішення міської ради буде відповідати
нормам Податкового кодексу України,
забезпечить фінансову основу самостійності
органу
місцевого
самоврядування
та
задовільнить соціальні потреби громадян.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
відсутні
Альтернатива 2

1.Забезпечення
відповідних
надходжень до міського бюджету
від сплати місцевих податків і
зборів. Очікувані надходження
місцевих податків і зборів у 2019
році – 81,1 млн.грн., у 2020 році –
85,4 млн.грн.

відсутні

Витрати
на
проведення
відстежень
результативності
даного регуляторного акта та
процедур з його опублікування

2.Створення
фінансових
можливостей міської влади для
задоволення соціальних та інших
потреб територіальної громади.
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
відсутні
відсутні
Альтернатива 2
Отримання
можливості
для Час затрачений на вивчення
покращення
рівня
соціальної нормативно-правової бази з
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захищеності
територіальної даного питання
громади в цілому та кожного
мешканця
міста.
Очікувані
надходження місцевих податків і
зборів у 2019 році – 81,1 млн.грн., у
2020 році – 85,4 млн.грн.
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Вид альтернативи
Вигоди
Альтернатива 1
відсутні
Альтернатива 2
Забезпечення
прозорих
та
зрозумілих
умов
з
питань
справляння місцевих податків і
зборів.

Витрати
відсутні
Затрати часу, необхідні для
вивчення
положень
про
місцеві податки і збори,
витрати на адміністративні
процедури (процедура отримання первинної інформації,
організація виконання вимог
регулювання)-197,2 тис.грн.
Сплата місцевих податків до
бюджету м.Стрия. Очікувані
надходження місцевих податків і зборів у 2019 році – 81,1
млн.грн., у 2020 році – 85,4
млн.грн.

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання
(за оперативними даними Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області )
Показник
Великі Середні
Малі
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів
3
41
3881
3925
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання,
одиниць
Питома вага групи у
0,08
1,04
98,88
100,0
загальній кількості,
відсотків
Сумарні витрати за альтернативами
Сума витрат, гривень
Альтернатива 1
0
Сумарні витрати для суб’єктів
господарювання великого і середнього
підприємництва згідно з додатком 2 до
Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта(рядок 11 таблиці
«Витрати на одного суб’єкта господарювання
великого і середнього підприємництва, які
виникають внаслідок дії регуляторного акта)
Альтернатива 2 Сумарні витрати для
75,39
суб’єктів господарювання великого і
середнього підприємництва згідно з
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додатком 2 до Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці
«Витрати на одного суб’єкта господарювання
великого і середнього підприємництва, які
виникають внаслідок дії регуляторного акта)
ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)
Альтернатива 1

Альтернатива 2

Бал результативності Коментарі щодо присвоєння
( за чотирибальною
відповідного бала
системою оцінки)
1
Не прийняття регуляторного
акту призведе до невідповідності окремих Положень Податковому кодексу
України, що призведе до
неможливості використання
рішення міської ради та
необхідності
постійного
звернення суб’єктів господарювання за роз’ясненнями
щодо норм Податкового
кодексу України.
3
Встановлення запропонованих ставок, але вони є не
максимально
можливі.
Стрийською міською радою
будуть виконані норми ст.12
Податкового кодексу України. Будуть встановлені не
максимально можливі ставки
по податку на нерухоме
майно відмінне від земельної
ділянки (максимально можлва ставка по податку на
нерухоме
майно
1,5%
мін.з/пл. – проектом рішення
передбачена 1%, 0,5% та
0,3%), по земельному податку(максимально
можлива
ставка за землі, які знаходяться
в
постійному
користуванні (крім державної та комунальної форми
власності) – 12% НГО –
проектом рішення передбачена 3%, за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку
яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 %
НГО, проектом рішення
передбачено від 0,03% до
2%),по туристичному збору
(максимально
можлива
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ставка до 0,5 відсотка - для
внутрішнього туризму та до
5 відсотків - для в’їзного
туризму мін.з/пл. – проектом
рішення передбачена 0,5%
та 0,5%)
Рейтинг
результативності

Вигоди
(підсумок)

Витрати
(підсумок)

Альтернатива 1

1

0

Альтернатива 2

3

0

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи/причини відмови від
альтернативи

Альтернатива 1
Альтернатива 2

Існування проблеми
Вирішення проблеми

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Проблема продовжує
існувати
Проблема існувати
не буде
Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта
Х
Зміни в законодавстві

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є встановлення
місцевих податків і зборів та приведення рішення у відповідність до Податкового кодексу
України. По видах місцевих податків і зборів визначається: платники податку, об»єкт
оподаткування , база оподаткування, податкові агенти, податковий період, порядок обчислення та
сплати та затверджуються ставки місцевих податків і зборів на території м. Стрия.
Проектом рішення передбачені ставки по єдиному податку, туристичному збору, збору за
місця для паркування транспортних засобів, транспортного податку та плати за землю у розмірах,
які діяли у 2019 році та змінюються для фізичних осіб ставки податку на нерухоме майно
(житлова нерухомість), відмінне від земельної ділянки.
Зменшення ставок не призведе до суттєвих втрат міського бюджету. Надання багатодітним
сім»ям пільги в розмірі 100 відсотків по сплаті податку на нерухоме майно(житлова нерухомість),
відмінне від земельної призведе до зменшення поступлень на незначну суму, не більше
40,0тис.грн в рік. Оскільки, проведеним аналізом встановлено, що по місту кількість багатодітних
сімей, житлова площа яких перевищує 60кв.м для квартир та 120 кв.м. для житлових будинків,
незначна.
Пропонується встановити наступні ставки єдиного податку:
1) для першої групи платників єдиного податку (для всіх видів господарської діяльності) 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної
плати, а на окремі види господарської діяльності -10, 15 та 18 відсотків розміру мінімальної
заробітної плати
Розмір ставок єдиного податку відповідно до 2019 року не змінюється.
При розрахунку ставок єдиного податку враховувався розрахунок суми сплати податків
найманими працівниками та СГД на спрощеній системі оподаткування, зокрема:
Розрахунок сплати платежів на місяць суб’єктами господарювання – платниками
єдиного податку:
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(грн.)

Група платників єдиного
податку

Сума
єдиного
податку

ЄСВ (22%)

Всього

І група (10%)

192,10

918,06

1110,16

ІІ група (20%)

834,60

918,06

1752,66

Розрахунок сплати платежів на місяць працюючими особами та
нарахування в 2019 році
(грн.)

Сума отриманого
доходу
із зарплати 4173 грн.

ПДФО
(18%)
751,14

Військовий
збір (1,5%)
62,60

Разом

Всього сума
податків з 1
Нарахування ЄСВ працюючого (в т.ч.
сплачує
на фонд оплати
роботадевець)
праці (22%)

813,74

918,06

1731,8

Таким чином, платники ІІ групи єдиного податку сплачують податки і збори на рівні
некваліфікованих працівників із мінімальною заробітною платою.
За даними Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області станом на 01.01.2019р.
кількість платників єдиного податку - фізичних осіб у м.Стрий становить 2274 суб»єктів
господарської діяльності що на 76 більше ніж за аналогічний період 2018 року.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та
юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.
Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування відсутні, з боку суб’єктів підприємництва - 197,2 тис.грн.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Регуляторний акт має необмежений строк дії та може бути переглянутий чи скасований при
зміні чинного законодавства чи перегляду міською радою ставок місцевих податків і зборів.
Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про
встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом
місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується
застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін. В іншому разі норми
відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за
плановим періодом.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Основними показниками результативності акта є:
- забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків
і зборів:
- створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших
потреб територіальної громади;
- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;
Прогнозні показники очікуваних надходжень місцевих податків і зборів у 2019-2020р.р.
тис.грн.
Показники результативності

Обсяг
надходжень
за 2018 рік,
тис.грн.

Очікувані
надходження у
2019 р,
тис.грн.

Відхилення
сума

%

Очікувані
надходження
у 2020 р,
тис.грн.

Відхилення
сума

%

7
Податок на майно
ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ
МАЙНО
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК
Туристичний збір
Єдиний податок
Всього:

39797,1

42300,0

+2502,9

+6,3

44300,0

+2000,0

+4,7

9196,3

10200,0

+1003,7

+10,9

11200,0

-1000,0

+9,8

30462,7
138,1
65,8
36566,8
76429,7

32000,0
100,0
120,0
38700,0
81120,0

+1537,3
-38,1
+54,2
+2133,2
+4690,3

+5,0
-27,6
+82,4
+5,8
+6,1

33000,0
100,0
130,0
41000,0
85430,0

+1000,0
+10,0
+2300,0
+4310,0

+3,1
+8,3
+5,9
+5,3

Кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акту за
оперативними даними Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області становить
3925 од.
Розмір коштів і час, які будуть витрачати суб’єкти господарювання на сплату податків і
зборів по відношенню до 2019 року не збільшується, додаткові витрати СГД відсутні. Розмір
коштів, які будуть витрачати СГД на ознайомлення з рішенням становлять 197,2 тис.грн.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і
зборів:
Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих
податків і зборів оприлюднюються в засобах масової інформації та на сайті Стрийської міської
ради у визначені терміни.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності дії регуляторного акта.
Цільова група: суб»єкти господарювання та фізичні особи – платники місцевих податків і
зборів.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після
набрання чинності цим регуляторним актом, протягом першого року дії даного рішення шляхом
статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.
Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після проведення базового
відстеження, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного
відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних
показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження один раз на кожні три роки з дня закінчення повторного
відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності даного рішення покладається на фінансове управління
Стрийської міської ради за даними Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області.
Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.
Пропозиції та зауваження щодо проекту даного регуляторного акта та аналізу його
регуляторного впливу просимо надсилати в письмовій формі на адресу розробника у фінансове
управління Стрийської міської ради (м. Стрий вул.Шевченка,71, каб. № 32, тел.7-12-45) протягом
місяця з дня оприлюднення проекту даного регуляторного акта та аналізу його регуляторного
впливу.
ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають
внаслідок дії регуляторного акта
Витрати

Порядко
вий

За перший рік За п'ять
років

номер
1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування,

0

0

0

0

0

0

навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень
2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті
податків/зборів), гривень

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним

8
органам, гривень
4

0

0

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, 0

0

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок,
штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

5

погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації,
атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо),
гривень
6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

1*25,13

1*25,13

8

Інше (уточнити), гривень

(витрати на ознайомлення з рішенням та

затвердженими ставками місцевих податків і зборів)
9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

25,13

25,13

10

Кількість суб' єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде

3

3

75,39

75,39

поширено регулювання, одиниць
11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на
виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 розмір ставок місцевих податків в порівнянні з 2019 роком не змінюється, додаткових
витрат на сплату місцевих податків і зборів не буде.
 згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальний
щомісячний розмір заробітної плати з 01.01.2019 року становить 4173 грн. та 25,13
грн. у погодинному розмірі.
Тест малого підприємництва
1.
Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки
впливу регулювання.
Порядковий Вид консультації (публічні конномер
сультації прямі (круглі столи,
наради, робочі зустрічі тощо),
інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі
тощо), запити (до підприємців,
експертів, науковців тощо)

1.

Зустрічі в робочому порядку,
телефонні розмови

Кількість учасників
консультацій, осіб

Основні результати
консультацій (опис)

25

Доведення до відома
норм
та змісту
проекту рішення

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
-кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання становить
3922 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 41 одиницю та мікропідприємництва
3881(одиниць);
-питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив 99,9 відсотків (відповідно до таблиці “Оцінка
впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Поряд
ковий
номер

Найменування оцінки

У перший рік
Періодичні
Витрати за
(стартовий рік
(за
п’ять років
впровадження
наступний
регулювання)
рік)
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

9
1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв,
машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний
облік у визначеному органі державної влади чи
місцевого самоврядування
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні
витрати - витратні матеріали)
Процедури обслуговування обладнання (технічне
обслуговування)
Інші процедури
Разом, гривень

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3922

3922

0

0

3
4
5
6

(розмір ставок місцевих податків в
порівнянні з 2019 роком не змінюється,
додаткових витрат на сплату місцевих
податків і зборів не буде та навантаження на
підприємців не збільшується)
7
8

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні
виконати вимоги регулювання, одиниць
Сумарно, гривень

3922
0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
(згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальний щомісячний розмір
заробітної плати з 01.01.2019 року становить 4173 грн. та 25,13 грн. у погодинному розмірі)
9
Процедури отримання первинної інформації про
1*25,13=25,13
0,0
1*25,13=25,
вимоги регулювання
13
10

Процедури організації виконання вимог
регулювання
Витрати часу на розроблення та організацію
внутрішніх для суб’єкта господарювання
процедур впровадження вимог регулювання

1*25,13=25,13

0,0

1*25,13=25,
13

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу
перевірок

0

0

0

13
14

Інші процедури (уточнити)
Разом, гривень

0
50,26

0
0,0

0
50,26

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що
повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
Сумарно, гривень

3922

3922

3922

197119,72

0,0

197119,72

16

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва
Стрийська міська рада
Процедура регулювання суб'єктів
великого і середнього підприємництва
(розрахунок на одного типового суб'єкта
господарювання)

Планові
витрати
часу на
процедуру

Оцінка
кількості
процедур
за рік, що
припадают
ь на
одного
суб'єкта

0

Вартість часу
співробітника
органу
державної
влади
відповідної
категорії
(заробітна
плата)
0

1. Облік суб'єкта господарювання, що
перебуває у сфері регулювання
2. Поточний контроль за суб'єктом

Витрати на
адмініструванн
я регулювання*
(за рік), гривень

0

Оцінка
кількості
суб'єктів,
що
підпадають
під дію
процедури
регулюванн
я
3925

0

0

0

0

0

0

10
господарювання, що перебуває у сфері
регулювання, у тому числі:
камеральні
0
виїзні
0
3. Підготовка, затвердження та
0
опрацювання одного окремого акта про
порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого рішення 0
щодо порушення вимог регулювання
5. Оскарження одного окремого рішення 0
суб'єктами господарювання
6. Підготовка звітності за результатами 0
регулювання
7. Інші адміністративні процедури
(уточнити)
Разом за рік
Х
Сумарно за п'ять років
Х

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х
Х

Х
Х

Х
Х

0
0

Процедура регулювання не потребуватиме у органів місцевого самоврядування додаткових
витрат для її впровадження.
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на
виконання вимог регулювання
Порядковий
номер

Показник

Перший рік
регулювання
(стартовий) грн.

За п’ять років (включаючи
перший рік регулювання)

0

0

197119,72

197119,72

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого
підприємництва на виконання регулювання

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для
суб’єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування

3

Сумарні витрати малого підприємництва на
виконання запланованого регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого
регулювання

197119,72

197119,72

5. Пом’якшуючі
механізми не можливо запровадити оскільки всі норми визначаються
Податковим кодексом України.
Начальник фінансового управління
Стрийської міської ради
Хорощак О. ( 0245 -7-14-75)

Лариса Коваль

