
Звіт 
про базове відстеження результативності регуляторного акта -                                  

рішення Бердичівської міської ради   «Про встановлення місцевих податків і зборів» 

 1. Вид та назва регуляторного акта 

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

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: 

- виконання вимог Податкового кодексу України; 

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

- встановлення доцільних 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 повноти сплати місцевих зборів до бюджету міста Бердичева; 

- 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; 

- забезпечення наповнення дохідної частини  бюджету міста Бердичева; 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

            від 02.09.2019 року до 13.09.2019 року 

 5. Тип відстеження 

            Базове відстеження 

 6. Метод одержання результатів відстеження 

            Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод. 

Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно до фактичних 
надходжень до бюджету міста Бердичева від суб’єктів господарювання, які сплачують 
місцеві податки і збори. 

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

            Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного 
акта були визначені такі показники результативності: 

   - обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста; 



- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб - платників 
місцевих податків 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Показники результативності Обсяг 
надходжень за 

2017 рік, 
тис.грн. 

Обсяг 
надходжень за 

2018 рік, 
тис.грн. 

Відхилення, 
тис.грн. 

Місцеві податки і збори, 
всього: 

57425,5 62313,8 4888,3 

туристичний збір 41,2 44,7 3,5 

збір за провадження деяких 
видів підприємницької 
діяльності,що справлявся до 1 
січня 2015 року 

-8,2 0  

податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 

3918,1 3984,9 66,8 

єдиний податок 28476,1 35790,6 7314,5 

Транспортний податок 60,4 104,2 43,8 

Плата за землю 24937,9 22389,4 -2548,5 

Рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання – 
платників місцевих податків і 
зборів 

Високий – оприлюднення у газеті «Бердичівський 
погляд» та на офіційному веб-порталі м.Бердичева 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей 

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити 
висновок, що загалом спостерігається збільшення таких надходжень. 

        З початку 2018 року до міського бюджету міста Бердичева мобілізовано від 
запроваджених міською радою на території міста місцевих податків на суму 
62313,8 тис.грн, що більше на 8,5 відсотка за фактичний обсяг 2017 року.  
        Найбільшу питому вагу у надходженнях місцевих податків займає податок на 
майно (42,4 відсотка) та єдиний податок (57,4 відсотка).  
           Одним із основних джерел місцевих податків є плата за землю, обсяг 
надходжень якої за 2018 рік склав 22 389,4 тис.грн., що на 2 548,5 тис.грн. менше 
ніж у 2017 році, внаслідок введення в дію Закону України від 07.12.2017 року                
№ 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 



надходжень у 2018 році", яким надана пільга по сплаті земельного податку (75%) 
для залізниць у межах смуг відведення.  
          Обсяги надходжень податку на нерухоме майно, відмінного від земельної 
ділянки у 2018 році зросли на 1,7 відсотка або на 66,8 тис.грн. у зв’язку зі 
збільшенням рівня мінімальної заробітної плати (з 3200 грн. на 3723 грн.), що 
безпосередньо впливає на розмір зазначеного податку.  

  У порівнянні з 2017 роком надходження єдиного податку у 2018 році зросли 
на 7 314,5 тис.грн. або на 25,7 відсотка, що зумовлено збільшенням розміру 
мінімальної заробітної (з 3200 грн. на 3723 грн.) та прожиткового мінімуму (з 1600 
грн. на 1762 грн.), які були складовими для визначення суми податку для платників 
І-ІІ групи та завдяки збільшенню кількості платників (+174), що працюють на 
спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. 
        Прийняте  рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів, їх 
розмірів, його проект, разом із аналізом регуляторного впливу оприлюднювались у 
міськрайонному інформаційному тижневику «Бердичівський погляд» та офіційному веб-
порталі м.Бердичева у визначені терміни, що свідчить про високий рівень 
поінформованості фізичних осіб та суб’єктів господарювання-платників місцевих 
податків і зборів. 

           Крім цього, зазначений проект рішення було розглянуто на постійній комісії 
соціально-економічного розвитку, енергоефективності, бюджету, фінансів і цін. 

            Показником результативності регуляторного акта -  рішення Бердичівської  міської 
ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» стане збільшення надходжень 
місцевих податків і зборів до бюджету міста у 2020 році. 

            Даний регуляторний акт забезпечить збалансованість інтересів суб’єктів 
господарювання, населення та органу місцевого самоврядування, поповнення дохідної 
частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста. 

            

 

 Начальник  фінансового управління  

 Бердичівської міської ради                                                                                  О.Г.Геденач 

 


