
 

Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акту -                                  

рішення Бердичівської міської ради  від 14.06.2019 №911 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів» 

 

    28.01.2021 р.                                                                                                  м.Бердичів 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

    Рішення Бердичівської міської ради від 14.06.2019 №911 «Про встановлення місцевих 

податків і зборів» 

2. Виконавець заходів з відстеження 

    Фінансове управління виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

3. Цілі прийняття регуляторного акта 

     Рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів » розроблено з ціллю: 

- дотримання вимог чинного законодавства; 

- визначення переліку місцевих податків і зборів, що справляються на території міста 

Бердичева; 

- встановлення розмірів місцевих податків і зборів в межах, визначених Податковим 

кодексом України, з урахуванням рівня платоспроможності суб'єктів господарювання та 

збалансованості інтересів; 

- скасування пунктів, які були встановлені до прийняття змін до Податкового кодексу 

України; 

- забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва міською владою; 

 - встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів; 

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків і зборів при 

формуванні бюджету. 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

     від 15.01.2021 року до 20.01.2021 року 

 5. Тип відстеження 

     Повторне відстеження 

 6. Метод одержання результатів відстеження 

     Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод. 

Відстеження результативності регуляторного акта проведено за допомогою аналізу 

фактичних надходжень до бюджету міста Бердичева від суб’єктів господарювання, які 

сплачували місцеві податки і збори у 2020 році. 

 



7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних 

      Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акту 

були визначені показники результативності на основі статистичних даних та фактичних 

обсягів надходжень. 

8. Показники результативності 

 Обсяг 

надходжень за 

2019 рік, 

(тис.грн) 

Обсяг 

надходжень за 

2020 рік, 

(тис.грн) 

Відхилення, 

(тис.грн) 

Місцеві податки і збори, 

всього: 

83342,7 82479,2 -863,5 

-туристичний збір 101,7 132,6 +30,9 

-податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

4758,7 5253,0 +494,3 

-єдиний податок 44309,9 42985,1 -1324,8 

-транспортний податок 131,3 73,5 -57,8 

-плата за землю 34041,1 34035,0 -6,1 

Рівень поінформованості 

суб’єктів господарювання – 

платників місцевих податків і 

зборів 

Високий – оприлюднення у газеті «РІО-Бердичів» та 

на офіційному сайті Бердичівської міської ради 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

        Результативність реалізації даного регуляторного акту відстежувалась за рахунок 

здійснення контролю за надходженнями місцевих податків і зборів.  

        За 2020 рік до бюджету міста Бердичева мобілізовано від запроваджених 

міською радою місцевих податків на суму 82479,2 тис.грн, що менше на 1 відсоток 

за фактичний обсяг 2019 року.            

       Одним із основних джерел місцевих податків є єдиний податок (52,2 відсотка), 

обсяг надходжень якого за 2020 рік склав 42985,1 тис.грн., що на 1324,8 тис.грн. 

менше ніж у 2019 році. Внаслідок запровадження на території міста 

протиепідемічних обмежувальних заходів та запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) відбулося зниження економічної активності 

суб’єктами господарювання (окремі з них призупинили або обмежили свою 

діяльність) і, як наслідок, зменшились надходження до міського бюджету єдиного 

податку від платників третьої групи. Крім цього, Бердичівською міською радою було 

прийнято рішення щодо встановлення ставки єдиного податку для платників 



першої та другої груп в розмірі 0% від суми податкових зобов’язань за квітень-

травень 2020 року на всі види господарської діяльності (рішення від 22.04.2020 № 

1204). 

        Другим за обсягом надходжень є плата за землю (41,3 відсотка), надходження 

якої зменшились, у порівнянні з 2019 роком, на 0,02 відсотка у зв’язку з  введенням 

на законодавчому рівні змін до Податкового кодексу України щодо несплати у 

березні 2020 року земельного податку та орендної плати за землю.  

         Надходження податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки у 

2020 році зросли на 10,4 відсотка у зв’язку із збільшенням рівня мінімальної 

заробітної плати (з 4173 грн. до 4723 грн.), що є складовою при визначені розміру 

зазначеного податку.  

         Надходження туристичного збору зросли проти фактичних надходжень 2019 

року на 30,4 відсотка, або на 30,9 тис.грн. у зв’язку із збільшенням кількості 

надання послуг ночівлі. 
 

Прийняття рішення дало змогу забезпечити дотримання вимог діючого 

законодавства щодо затвердження ставок місцевих податків і зборів та досягти 

прозорості та відкритості дій органу місцевого самоврядування при вирішенні 

питань, пов’язаних із справлянням місцевих податків і зборів. 

Аналіз показників результативності акта свідчать про те, що дане рішення 

Бердичівської  міської ради від 14.06.2019 №911 «Про встановлення місцевих податків і 

зборів» є актуальним і забезпечило надходження коштів до міського бюджету. 
         За результатами проведення базового та повторного відстежень результативності 

регуляторного акта встановлено досягнення цим актом цілей, задекларованих при його 

прийнятті. 

 

 

Заступник начальника                                                                                               

фінансового управління                                                 Оксана ЛЕВЧУК 


