
 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Руськополянської сільської ради 

«Про встановлення туристичного збору» 

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання 

          

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу 

України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування 

встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень. 

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до 

виключної компетенції місцевої ради. 

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого 

самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та 

зборів та офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. У разі якщо до 15 

липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 

застосування місцевих податків та/або зборів органом місцевого 

самоврядування не прийнято рішення про встановлення відповідних 

місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами 

Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються із 

застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або 

зборів. 

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на 

платників збору – громадян України, іноземців, а також осіб без 

громадянства, які прибувають на території  Руськополянської  сільської  

територіальної ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового 

проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в 

зазначений строк. Суб’єкти господарювання, які надають платникам місця 

для тимчасового перебування, є податковими агентами, уповноваженими на 

справляння збору й щоквартальне перерахування коштів до місцевого 

бюджету. 

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме 

зростанню надходжень до доходної частини місцевого бюджету. Відсутність 

регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства. 

Ухвалення рішення з цього питання необхідне для прозорого ефективного 

встановлення ставки збору, здійснення необхідного контролю за 

своєчасністю та повнотою проведення платежів. Урахувавши всі чинники, 



що впливають на формування ставки збору, зазначений проект рішення 

сільської ради «Про встановлення туристичного збору на 2021 рік» 

підготовлено з метою встановлення ставки туристичного збору. Рішення 

спрямоване на правове регулювання господарських і адміністративних 

відносин між суб’єктами господарювання (податковими агентами), органами 

місцевого самоврядування й фіскальними органами. 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання 

Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, 

забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, Руськополянська сільська 

рада має прийняти рішення  «Про встановлення туристичного збору на 2022 

рік». 

Прогнозний обсяг надходжень податку на 2022 рік є розрахунковим і 

може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність 

платників). 

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету 

 

№ 

з/п 

Назва 

показника 

У разі прийняття рішення  У разі не прийняття 

рішення  

Відхиленн

я, 

тис. грн. Ставка % Очікуваний 

обсяг 

надходжень 

тис.грн. 

Ставка% 

 

Очікуваний 

обсяг 

надходжень 

тис.грн 

2 Туристич

ний збір 

  - 0,5 

відсотка - 

для 

внутрішн

ього 

туризму; 

    - 5 

відсотків 

- для 

в’їзного 

туризму  

 

0,1тис. грн. 

 

  - 0,5 

відсотка - 

для 

внутрішньо

го туризму; 

    - 5 

відсотків - 

для 

в’їзного 

туризму  

 

0,1 тис. грн. 

 

0 

 

 Разом 

(втрати до 

бюджету) 

Х Х Х Х 0 

 

 



В разі прийняття рішення ««Про встановлення туристичного збору» 

очікується, що  в бюджет Руськополянської  об’єднаної територіальної 

громади надійдуть кошти в сумі 0,1 тис. грн.  

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс 

інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого 

самоврядування. 

Варто зазначити, що розмір ставок туристичного збору залишається на 

рівні минулорічних, а саме за кожну добу тимчасового розміщення 

особи у місцях проживання (ночівлі), визначених Положенням про 

туристичний збір у розмірі: 

     - 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму; 

     - 5 відсотків - для в’їзного туризму  

від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на  

1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу 

тимчасового розміщення. 

Важливість проблеми при затвердженні ставок туристичного збору, 

полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування 

отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних 

проблем громади. 

      Враховуючи, вищевикладене, Руськополянською ОТГ розробляється 

проект рішення  «Про встановлення туристичного збору» та публікується на 

веб – сайті Руськополянської сільської ради                                                          

http://r-pol.ck.ua/   повідомлення про початок обговорення проекту рішення, 

проект рішення з аналізом його регуляторного впливу. 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи Так Ні 

Громадяни так  

Держава так  

Суб’єкти господарювання так  

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва* 
ні  

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою 

ринкових механізмів: 

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не 

є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом 

державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є 

компетенцією Руськополянської сільської ради.  

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих 

регуляторних актів:  

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих 

регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені рішеннями 

Руськополянської сільської ради  та Дубіївської сільської ради  минулого 

року, встановлюють різні відсотки податків/зборів в населених пунктах 

http://r-pol.ck.ua/


Руська Поляна, Геронимівка і Дубіївка, що наразі об’єдналися в одну 

громаду та підпорядковуються Руськополянській сільській раді, що 

унеможливлює дотримання основних принципів податкового законодавства, 

зокрема рівності усіх платників перед законом, єдиного підходу до 

встановлення податків/зборів тощо. 

 

II. Цілі державного регулювання 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з 

розв'язанням проблеми:  
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, 

визначеної в попередньому розділі. 

 Основними цілями регулювання є: 

- здійснити планування та прогнозування надходжень при формуванні 

бюджету; 

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 

самоврядування. 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи  Опис альтернативи 

Альтернатива 1. 

Не виносити на розгляд сесії сільської 

ради та не приймати  рішення 

сільської ради  «Про встановлення 

туристичного збору» 

якщо до 15 липня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому 

планується застосування місцевих 

податків та/або зборів органом 

місцевого самоврядування не прийнято 

рішення про встановлення відповідних 

місцевих податків та/або зборів, що є 

обов’язковими, згідно з нормами 

Податкового кодексу України, такі 

податки та/або збори справляються із 

застосуванням ставок, які діяли до 31 

грудня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується 

застосування таких місцевих податків 

та/або зборів, тому не буде дотримано 

всіх принципів податкового 

законодавства, у зв’язку із 

встановленням різних ставок податків 

в населених пунктах, що наразі 

увійшли до складу однієї громади 

 

 



Альтернатива 2. 

Прийняти  рішення  «Про 

встановлення  туристичного збору» у 

запропонованому вигляді  

Прийняття даного рішення забезпечить 

досягнення встановлених цілей, чітких 

та прозорих механізмів справляння та 

сплати туристичного збору на 

території громади та відповідне 

наповнення місцевого бюджету. 

Забезпечить  фінансову основу 

самостійності органу місцевого 

самоврядування. До бюджету 

територіальної громади орієнтовно 

надійде 0,1 тис. грн. 

 

Альтернатива 3 

Встановлення максимальних ставок  

туристичного збору  на 2021 рік  

За рахунок прийняття максимальних 

ставок податку можливе значне 

перевиконання дохідної частини 

місцевого бюджету. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування  

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Відсутні   

Альтернатива 2 1. Забезпечить дотримання 

вимог Податкового кодексу 

України, реалізацію наданих 

органам місцевого 

самоврядування повноважень. 

2. Забезпечить відповідні 

надходження до місцевого 

бюджету від сплати 

туристичного збору 

(прогнозована сума 0,1 тис. 

грн.). 

 

Відсутні 

Альтернатива 3 Додаткові  надходження 

коштів до місцевого бюджету 

(орієнтовно у сумі 0,1тис.грн.) 

будуть спрямуванні на 

соціально-економічний 

розвиток громади 

Існування ризику 

переходу діяльності 

суб’єктів 

господарювання в 

«тінь» та несплата 

податків.  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2 Вирішення соціально-

економічних проблем громади 

Сплата податку за 

ставками, встановленими 



за рахунок наповнення 

дохідної частини місцевого 

бюджету 

проектом рішення -0,1 

тис. грн. 

 

Альтернатива 3 Вирішення соціальних 

проблем громади за рахунок 

зростання дохідної частини  

бюджету 

Сплата податків за 

запропонованими 

ставками 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання  

 

За даними Руськополянської сільської ради   станом на 01.01.2021 року  

                      

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість 

суб’єктів 

господарювання, 

що підпадають 

під дію 

регулювання, 

одиниць* 

0 1 0 0 1 

Питома вага 

групи у загальній 

кількості, 

відсотків  

0 % 100 % 0% 0% 100 % 

 

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Відсутні  

Альтернатива 2 Забезпечує досягнення цілей 

державного регулювання. 
 

Прогнозні витрати 

 від сплати туристичного 

збору- 0,1 тис. грн.  

 

Альтернатива  3 

 

Відсутні. За рахунок прийняття 

максимальних ставок 

податку додаткові 

витрати орієнтовно 

будуть складати 0,1 

тис.грн. Надмірне 

податкове  навантаження 

спричинить додаткові 

(непомірні) витрати 

малого бізнесу . 



 

 
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1. 

Не виносити на розгляд сесії 

сільської ради та не приймати  

рішення сільської ради  «Про 

встановлення туристичного 

збору» 

відсутні 

Альтернатива 2. 

Прийняти  рішення  «Про 

встановлення  туристичного 

збору» у запропонованому 

вигляді 

0,1 тис. грн. 

Альтернатива 3 

Встановлення максимальних 

ставок  туристичного збору  на 

2021 рік 

0,1 тис. грн. 

 

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання малого 

підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, тест  малого 

підприємництва не розраховувався. 

           

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей          

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності               

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1 1 - цілі прийняття 

регуляторного акта не 

можуть бути досягнуті 

(проблема продовжує 

існувати). 

якщо до 15 липня року, 

що передує бюджетному 

періоду, в якому 

планується застосування 

місцевих податків та/або 

зборів органом місцевого 

самоврядування не 

прийнято рішення про 

встановлення 

відповідних місцевих 

податків та/або зборів, 



що є обов’язковими, 

згідно з нормами 

Податкового кодексу 

України, такі податки 

та/або збори 

справляються із 

застосуванням ставок, 

які діяли до 31 грудня 

року, що передує 

бюджетному періоду, в 

якому планується 

застосування таких 

місцевих податків та/або 

зборів, тому не буде 

дотримано всіх 

принципів податкового 

законодавства, у зв’язку 

із встановленням різних 

ставок податків в 

населених пунктах, що 

наразі увійшли до складу 

однієї громади 

 

Альтернатива 2 3 - цілі прийняття 

проекту регуляторного 

акта можуть бути 

досягнуті майже повною 

мірою (усі важливі 

аспекти проблеми 

існувати не будуть) 

Прийняття даного 

рішення сільської ради 

забезпечить досягнути 

встановлених цілей, 

чітких та прозорих 

механізмів справляння та 

сплати податку на 

території громади та 

відповідне наповнення 

місцевого бюджету. 

До бюджету 

територіальної громади 

надійде орієнтовно 0,1 

тис. грн.  

 Альтернатива  3 2- цілі прийняття 

регуляторного акта 

будуть досягнуті 

Існує ризик переходу  

суб’єктів 

господарювання   в 



частково «тінь» 

                       

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 2 Наповнення 

місцевого 

бюджету та 

спрямування 

фінансового 

ресурсу на 

соціально-

економічний 

розвиток громади 

(орієнтовно у сумі 

0,1 тис.грн.)  

  

Сплата 

туристичного 

збору за 

запропонованими 

ставками 0,1 тис. 

грн. 

  

Наповнення 

місцевого 

бюджету, 

збереження 

кількості суб’єктів 

господарювання 

та робочих місць 

Альтернатива 3 Додаткові 

надходження 

коштів до 

місцевого 

бюджету 

(орієнтовно 

0,1тис.грн.)  та 

спрямування їх  на 

вирішення 

соціальних 

проблем 

територіальної   

громади .  

Додаткове 

навантаження 

(орієнтовно 

0,1тис.грн.)   

 

Додаткове 

наповнення 

місцевого 

бюджету. 

 

Альтернатива 1 відсутні 

 

Зменшення 

надходжень до 

місцевого 

бюджету, 

орієнтовно на 

суму 0,1 тис. грн. 

 

Відсутність 

надходжень до 

бюджету  ставить 

під загрозу 

фінансування 

програм. 

 

 

      

Рейтинг 

 

Аргументи щодо переваги 

обраної 

альтернативи/причини 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 



відмови від альтернативи регуляторного акта  

Альтернатива 2 Альтернатива є  доцільною. 

Прийняття рішення 

забезпечить наповнення  

місцевого  бюджету.  

Зміни до чинного 

законодавства: 

- Податкового 

кодексу України; 

- Бюджетного 

кодексу України; 

та інші закони (зміна 

мінімальної заробітної 

плати, прожиткового 

мінімуму, тощо). 

 

Альтернатива 3 Цілі регулювання можуть бути 

досягнуті частково.  

Зміни до чинного 

законодавства: 

- Податкового 

кодексу України; 

- Бюджетного 

кодексу України; 

та інші закони (зміна 

мінімальної заробітної 

плати, прожиткового 

мінімуму, тощо). 

 

Альтернатива 1 У разі неприйняття 

регуляторного акта, 

туристичний збір 

справлятиметься по 

мінімальним ставкам, що 

спричинить втрати доходної 

частини бюджету.  Вказана 

альтернатива є неприйнятною. 

Зміни до чинного 

законодавства: 

- Податкового 

кодексу України; 

- Бюджетного 

кодексу України; 

та інші закони (зміна 

мінімальної заробітної 

плати, прожиткового 

мінімуму, тощо). 

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення 

ставок туристичного збору,  що є посильними для платників та забезпечать 

фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – 

Руськополянської сільської ради.  

                                                                                          

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання 

проблеми 

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких 

можна розв’язати проблему: 

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на 

території Руськополянської ОТГ, аналітичних показників Фінансового 



управління Руськополянської сільської ради, станом на 01.01.2021 року, 

проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який 

забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення 

запропонованих ставок туристичного збору. 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього 

регуляторного акта:   

Розробка проекту рішення Руськополянської сільської ради «Про 

встановлення туристичного збору» та АРВ до нього. Проведення 

консультацій з суб'єктами господарювання. 

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і 

зауважень. 

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії 

щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності". 

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної 

служби України. 

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Руськополянської 

сільської ради. 

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. 

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого 

рішення. 

 

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод 

СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить 

забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу 

місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для 

вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ. 

 

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. 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами 

Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені 

повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не 

змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. 

Тест малого підприємництва додається. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Термін дії акта:  

 



Згідно вимог Податкового кодексу України якщо в рішенні органу 

місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, 

а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке 

рішення є чинним до прийняття нового рішення. 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:  
Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 

01.01.2022, та діє до прийняття нового рішення радою. 

    На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи 

інфляції та економічна криза. 

 
VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного 

акта 
- Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта. 
- Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюється дія акта. 
- Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 

та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту. 
- Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта. 
 

Прогнозні показники результативності. 

 

п/
н 

Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві 

податки та збори  

Всього за рік в т.ч. за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 

Разом надходжень до 
місцевого бюджету 

(очікуваний обсяг 
надходжень), в тому 

числі: 

0,1 тис. грн. 

0 0 0 0,1 
тис. 
грн 

 
- туристичний збір 0,1 тис. грн. 

0 0 0 0,1 

тис. 
грн 

2 

Кількість суб`єктів 
господарювання та/або 
фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія 
акта 

1 0 0 0 1 



3 

Час, що 
витрачатиметься 
суб’єктами 
господарювання та/або 
фізичними особами, 
пов’язаними з 
виконанням вимог 
акта, години на 1 
суб’єкта . 

2 години 

4 

Розмір коштів, що 
витрачатимуться 
суб’єктами 
господарювання та/або 
фізичних осіб, 
пов’язаними з 
виконаннями вимог 
акту. 

- на сплату податку 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,1 тис. грн. 
 

5 

Рівень 
поінформованості 
суб`єктів 
господарювання та/або 
фізичних осіб з 
основних положень 
акта, 
Оприлюднені 
повідомлення, проект 
рішення, АРВ: 
- на офіційному сайті 

Руськополянської 
ОТГ; 
 

 Високий 
 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради.  

Метод проведення відстеження результативності: 

Статистичний 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності: 



Статистичні 

- аналітичні показники Фінансового управління  Руськополянської 

сільської ради. 

 Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде 

проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.  Повторне 

відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, але не 

пізніше ніж через два роки, з метою оцінки  ступеня досягнення цим актом 

визначених цілей.  

   Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня 

виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли 

дію  акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки 

ступеня досягнення актом визначених цілей. 

 

 

 

         Сільський голова О.Г. Гриценко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
 

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, 

які виникають внаслідок дії регуляторного акта   до проекту рішення 

Руськополянської сільської ради  «Про встановлення туристичного збору» 
 

Порядковий 

номер 
Витрати 

За перший 

рік 

За п’ять 

років 

1 Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 

кваліфікації персоналу тощо, гривень* 

0 0 

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 

виникнення необхідності у сплаті 

податків/зборів), гривень 

105,00 

591,89 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, 

підготовкою та поданням звітності державним 

органам, гривень 

56,62 

319,17 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 

державного нагляду (контролю) (перевірок, 

штрафних санкцій, виконання рішень/приписів 

тощо), гривень 

- - 

5 Витрати на отримання адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, 

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, гривень - - 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 

персоналу, гривень 
- - 

8 Інше (уточнити), гривень - - 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 

8), гривень 
156,62 

882,88 

 

10 Кількість суб’єктів господарювання великого, 

середнього підприємництва, на яких буде 

поширено регулювання, одиниць 

1 1 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання 

великого та середнього підприємництва,                  

на виконання регулювання (вартість 

регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 

156,62 
882,88 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання 

Вид витрат 
У перший 

рік 

Періодичні   

(за рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання / підвищення 

кваліфікації персоналу тощо 

- - - 

 



Вид витрат 

Витрати на сплату податків    

та зборів 

(змінених/нововведених)      

(за рік) 

Витрати            

за п’ять років 

Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення 

необхідності у сплаті податків/зборів) 

– – 

 

Вид витрат 

Витрати на 

ведення 

обліку, 

підготовку  

та подання 

звітності    

(за рік) 

Витрати            

на оплату 

штрафних 

санкцій за рік 

Разом за рік 

Витрати за 

п’ять 

років 

Витрати, пов’язані            

із веденням обліку, 

підготовкою та поданням 

звітності державним 

органам (витрати часу 

персоналу) 

56,62 – 56,62 319,17 

 

Вид витрат 

Витрати на 

адміністрування 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю)    (за 

рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій та 

усунення 

виявлених 

порушень     

(за рік) 

Разом за рік 

Витрати 

за п’ять 

років 

Витрати, пов’язані            

з адмініструванням 

заходів державного 

нагляду (контролю) 

(перевірок, штрафних 

санкцій, виконання 

рішень/ приписів тощо) 

- – - - 

 
 

Вид витрат 

Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур 

(витрати часу, 

витрати на 

експертизи, 

тощо) 

Витрати 

безпосередньо 

на дозволи, 

ліцензії, 

сертифікати, 

страхові 

поліси (за рік 

– стартовий) 

Разом за рік 

(стартовий) 

Витрати за 

п’ять 

років 

Витрати на отримання 

адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, 

сертифікатів, атестатів, 

погоджень, висновків, 

– – – – 



проведення незалежних/ 

обов’язкових експертиз, 

сертифікації, атестації 

тощо) та інших послуг 

(проведення наукових, 

інших експертиз, 

страхування тощо) 

 

 

Вид витрат 
За рік 

(стартовий) 

Періодичні         

(за наступний 

рік) 

Витрати            

за п’ять років 

Витрати на оборотні активи 

(матеріали, канцелярські товари 

тощо) 

- - - 

 

 
 

          Сільський голова                                              О.Г.Гриценко 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


