
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Пирятинської міської ради 

„ Про транспортний податок на 2019 рік“ 

 

 Пропозиції та зауваження щодо проекту рішення  приймаються розробником від 

фізичних  осіб,  фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб у 

письмовій формі за адресою: 37000, м.Пирятин, вул. Леніна, 21. Пропозиції приймаються 

протягом  одного місяця  з  дня  оприлюднення  проекту  регуляторного  акту. 

 

1. Визначення  проблеми,  яку  передбачається  розв’язати   

шляхом  державного  регулювання 

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 12 

Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і 

зборів покладені на органи місцевого самоврядування. Необхідність затвердження  

Положень про місцеві податки і збори обумовлено діючим Податковим кодексом України. 

      Даним проектом рішення міської ради пропонується затвердити Положення про 

транспортний податок (далі – Положення). В Положенні визначена і ставка вказаного 

податку.   

      Відсутність регулювання даного  збору  може призвести до виникнення наступних 

проблем: 

      втрат бюджету через застосування мінімальних ставок транспортного збору, як це 

передбачено статтею 12.3.5 розділу І ПКУ у випадку неприйняття даного рішення; 

невиконання вимог чинного законодавства. 

Стаття 12 розділу І „Загальні положення“ Кодексу надає право міським радам в межах 

своїх повноважень приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів. 

Впровадження єдиної політики з питань нормативного регулювання, організації, 

функціонування, координації і контролю стосовно транспортного збору дасть  змогу  

забезпечити  додаткові надходження до бюджету міської ОТГ. 

 

2. Обґрунтування. 

Інші  діючі регуляторні акти, за допомогою яких можна було б вирішити проблему  

відсутні.  

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради дає можливість розширити базу 

оподаткування та отримати в подальшому додатковий обсяг надходжень до бюджету 

міської ОТГ для реалізації програм соціально-економічного розвитку громади.. 

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення може вплинути такий 

негативний зовнішній фактор як неналежне справляння та сплата місцевих податків і 

зборів суб’єктами господарювання та зміна діючого законодавства. 

Позитивним фактором буде наповнення міського бюджету коштами від 

транспортного збору. 

 

3. Очікувані результати. 

При  умові  встановлення вказаного збору збільшаться  надходження  до  міського  

бюджету. Отримані кошти будуть використані для реалізації Програми економічного та 

соціального розвитку громади, в  тому  числі на реалізацію програм.   

 

4. Визначення цілей державного регулювання. 

Метою прийняття Пирятинською міською радою даного рішення є: 

1) встановлення на території Пирятинської міської ОТГ місцевих податків і зборів 

відповідно до визначеного Податковим кодексом України переліку і в межах визначених 

Кодексом граничних розмірів ставок; 

2) отримання до доходної частини бюджету міської ОТГ відповідних надходжень; 

3) забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо місцевих податків і 

зборів; 



4) відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при 

вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням транспортного збору. 

                                               

5. Альтернативні способи. 

Відсутні.  

 

6.  Переваги.  

Активізація участі громади у прийнятті вказаного рішення та його  реалізації щодо 

шляхів вирішення проблеми,  а  також  додаткові надходження до бюджету міської ОТГ 

для вирішення проблем громади міста. 

 

7.  Механізм. 

Оприлюднення проекту регуляторного акту в  засобі  масової  інформації   з метою 

вивчення думки жителів  Пирятинської ОТГ  та  прийняття  їх  зауважень  та  пропозицій  

з  проблемних  питань. 

 

8. Можливість досягнення. 

Прийняття рішення  після врахування зауважень та пропозицій   фізичних та 

юридичних осіб, жителів  міста  при  постійному  контролі  за дотриманням вимог 

чинного законодавства України. 

 

9. Витрати. 

З  боку    бюджету міської ОТГ – відсутні.   

Зі  сторонни  платників  податків  та  зборів  –  сплата  запропонованого  податку.  

 

10. Вигоди від затвердження  рішення  сесії. 

Надходження до бюджету міської ОТГ максимально можливі. Отримані  кошти  

будуть  спрямовані  на  фінансування  видатків бюджету міської ОТГ.  

   

11.  Можливість впровадження. 

Дієвою мотивацією виконання цього регуляторного акта є його простота, 

прозорість виконання, чітке регулювання прав та обов’язків суб’єктів, на яких впливає 

зміна ставки  вказаного податку. 

 

12.  Ризик  впливу зовнішніх чинників. 

Мінімальний (зміна чинного законодавства). 

 

13.  Обґрунтування строку чинності. 

До зміни чинного законодавства. 

 

14.  Показники результативності. 

Надійдуть додаткові  кошти до  бюджету міської ОТГ.  Дані  кошти  будуть  

спрямовані  на  виконання  заходів,  зазначених  у  Плані соціально - економічного  

розвитку  Прятинської ОТГ. 

 

15. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись  

відстеження результативності регуляторного акта. 

Відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватися 

згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 №308 

„Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта“, у межах строків, встановлених ст. 10 Закону України „Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“.  

 
Начальник відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради                                         Н. М. Троян 

14.05.2018 


