ЗВІТ
про відстеження результативності регуляторного
акта рішення Долинської міської ради від 24 травня 2018 року № 742
«Про встановлення на території Долинської міської ради ставок єдиного
податку на 2019 рік».
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Долинської міської ради від 24 травня 2018 року № 742 «Про
встановлення на території Долинської міської ради ставок єдиного податку на
2019 рік».
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Планово-економічний відділ Долинської міської ради.
3. Цілі прийняття акта:
- своєчасне поповнення міського бюджету для вирішення проблем
громади;
- відкритість процедури та прозорість дій органу місцевого
самоврядування при вирішенні питань щодо сплати єдиного податку;
- приведення рішень міської ради у відповідність до норм та вимог ПКУ.
Цілями державного регулювання є установлення ставок єдиного податку
відповідно до вимог Кодексу для суб’єктів господарювання – платників
податку І та ІІ груп залежно від виду господарської діяльності, отримання до
бюджету міста податкових надходжень від сплати єдиного податку не менше
2455.5 тис. грн., забезпечення виконання Програми економічного і соціального
розвитку міста Долинська на 2019 рік.
Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни,
ефективності контролю державної фіскальної служби в частині наповненості
бюджету міста та своєчасності сплати податку.
4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01 по 25 жовтня 2018 року
5. Тип відстеження
Базове відстеження
6. Методи одержання результатів базового відстеження
Аналіз даних Державного казначейства України в Кіровоградській
області (звіт про виконання місцевого бюджету за доходами за 9 міс.2018
року).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності
регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- обсяг надходжень єдиного податку до місцевого бюджету;
- рівень проінформованності суб’єктів господарювання – платників єдиного
податку
2

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ.
№
з/п
1
1.1
1.2
1.3

тис.грн

Показники
результативності
Єдиний податок:

Факт
9 міс.
2017р
4169,5

Факт
9 міс.
2018 р
4145,3

Очікуване
9 міс. 2019 р

Відхилення
до 2017 р

Відхилення
до 2018 р

5437,6

+1268,1

+1292,3

від юридичних
осіб
від фізичних
осіб
З сільськогосп
товаровиробників

928,1

492,5

548,7

-379,4

+56,2

3131,7

3489,1

4682,4

+1550,7

+1193,3

109,7

163,7

206,5

+96,8

+42,8

Надходження єдиного податку у за 9 міс. 2018 року в порівнянні з
відповідним періодом 2017 року збільшились на 1268,1 тис. грн..
За 9 місяців 2019 році планується отримати в загальному Єдиного
податку порівнянні з відповідним періодом 2018 року більше на 1292,3 тис грн.,
з сільгоспвиробників більше на 42,8 тис. грн.., з фізичних осіб –на 1193,3
тис.грн., від юридичних осіб – більше на 56,2 тис грн. Прогнозоване
збільшення передбачається за рахунок щорічного зростання на законодавчому
рівні мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
При підготовці проекту рішення міської ради «Про встановлення на
території Долинської міської ради ставок єдиного податку на 2019 рік»
прогнозна чисельність платників єдиного податку на 2019 рік складе 330 осіб,
що у порівнянні з 2018 роком більше на 16 осіб відповідно.
Рівень поінформованості є достатній, що було передбачено при
запровадженні регуляторного акта. Інформація щодо вимог регулювання
передана до фіскальної служби Долинського
відділення Кіровоградської
ОДПІ
ГУ ДФС у Кіровоградській області у строки, передбачені
законодавством, розміщена у приміщенні міської ради на стенді « Долинська
міська рада інформує», та
офіційному сайті Долинської міської ради
http://www. http://dolmiskrada.org.ua. Зазначене дозволило суб'єктам
господарювання м. Долинська, які є платниками єдиного податку,
ознайомитися з Проектом та здійснювати планування їх діяльності на 2019 рік.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Завдяки тому, що в 2018- 2019 роках ставки єдиного податку не зростали,
та зменшились в порівнянні з 2017 роком, прийняте рішення надасть змогу
збільшити надходження єдиного податку до місцевого бюджету, зростання
кількості суб’єктів господарської діяльності, створення нових робочих місць,
стимулювання розвитку підприємництва.
За результатами заходів з відстеження регуляторного акту визначено, що
ставки єдиного податку в діючому рішенні встановлені відповідно до чинної
законодавчої бази, є об’єктивними, рішення сприяє створенню стабільного
прогнозованого клімату для здійснення підприємницької діяльності в місті.
Виходячи з отриманих результатів кількісних показників можна зробити
висновок, що регуляторний акт працює, є результативним та на сьогодні не
потребує внесення змін.

Перший заступник
міського голови
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Начальник
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відділу
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Провідний спеціаліст з питань
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захисту прав споживачів
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