
ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежу-

ється, дата його прийняття та номер 

Рішення міської ради від 27.12.2012 №43 «Про затвердження ставок єди-

ного податку» (зі змінами).  

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємниц-

тва міської ради. 

3. Цілі прийняття акта 

Рішення прийнято з метою затвердження щомісячних ставок єдиного по-

датку для першої та другої груп платників єдиного податку - фізичних осіб, 

встановлення розміру яких (у межах, визначених законодавством), згідно з По-

датковим кодексом України, є виключною компетенцією міської ради.  

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки. 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 

Періодичне. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення періодичного відстеження регуляторного акта було вико-

ристано статистичний метод одержання результатів на основі бази даних ГУ 

ДФС у Запорізькій області.  

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, способи їх 

одержання 

Інформація ГУ ДФС у Запорізькій області. щодо суми надходжень від 

сплати єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності та кількості 

платників єдиного податку. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

За період терміну дії рішення зафіксовано збільшення суми надходжень 

до бюджету від сплати єдиного податку. 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 

Про результативність прийняття регуляторного акта свідчать наступні дані:                                                                                  

Термін дії рішення 
Сума надходжень до міського бюджету, 

млн.грн. 
% до попереднього року 

2012 27,9  
2013 128,8 461,1 
2014 151,2 117,4 
2015 192,1 127,1 
2016 307,2 159,9 
2017 422,3 137,5 



Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, ре-

зультати реалізації його положень мають позитивну динаміку, наразі він не по-

требує змін або доповнень. 

 

 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради     В.Г.Еделєв 
 
 
 


