
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення сесії Компаніївської селищної ради 

«Про затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи  

фізичних осіб-підприємців на 2022 рік на території Компаніївської селищної ради» 

 

 Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та дотримання вимог 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, 

Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики в 

сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160, з урахуванням Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 року № 308. 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного 

регулювання. 

 Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про 

затвердження ставок єдиного податку для першої та другої групи фізичних осіб-підприємців 

на 2022 рік на території Компаніївської селищної ради». 

 Однією з проблем Компаніївської територіальної громади Кіровоградської області є 

недостатня наповнюваність місцевого бюджету, що не дозволяє в повному обсязі виконувати 

місцеві бюджетні програми та забезпечити належний рівень життя мешканців населених 

пунктів громади. 

Так, на території  Компаніївської селищної ради існують наступні проблеми:  

- відсутність бюджетоутворюючих підприємств; 

- вкрай аварійно-незадовільний стан доріг комунальної власності 51 населеного пункту 

громади зі 120 км загальної протяжності доріг - 85% асфальтобетон дуже 

зношений,  має глибокі вибоїни, це призводить до досить великих витрат власників на 

ремонт автомобілів, їх швидкого зношування та підвищення ризику життя та здоров’я 

учасників дорожнього руху. Один з амбітних проектів який потребує негайної 

реалізації протягом 2021 – 2022 року, «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. 

Садова в смт Компаніївка Кіровоградської області», вулиця класифікується як головна 

для смт Компаніївка та збігається з дорогою місцевого значення, яка перетинає весь 

населений пункт та територіальну громаду з півночі на південь; 

- залишається актуальним питання забезпечення мешканців та мешканок громади 

якісними освітніми послугами, а саме потребують реалізації такі проекти: 

«Реконструкція частини приміщень комунального закладу освіти Голубієвицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області під дошкільний навчальний заклад по вул. Шкільній 21 в с. Голубієвичі 

Компаніївського району Кіровоградської області»; «Реконструкція Першотравенської 

ЗШ І-ІІІ ст. під навчально-виховний комплекс школа-дитячий садок в с. 

Першотравенка, Компаніївського району, Кіровоградської області»; «Реконструкція 

ЗОШ І-ІІ ст. с. Коротяк, Компаніївського району, Кіровоградської області під 

влаштування дошкільного навчального закладу на 20 місць – коригування»; ремонти 

шкільних будівель Компаніївської селищної ради, Кіровоградської області із 

застосуванням технологій енергозбереження та інші; 

- залишається актуальним питання забезпечення мешканців та мешканок громади 

якісними медичними послугами, а саме потребують реалізації такі проекти: 

«Капітальний ремонт приміщення дитячої консультації комунального неприбуткового 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області в смт Компаніївка по вул. Садовій, 192А» та 

«Утеплення фасаду головного корпусу Компаніївської ЦРЛ, смт Компаніївка, 

Кіровоградської області (коригування)» та інші проблемні питання галузі; 

- та ряд інших проблемних питань громади. 

Зазначені проблеми стосуються мешканців та мешканок Компаніївської селищної ради та 

відповідають Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної об’єднаної територіальної 

громади Кіровоградської області на 2019 – 2027 рік, яка затверджена рішенням сесії 

Компаніївської селищної ради від 09 серпня 2019 року №604. 

Для вирішення вищезазначених проблем необхідно витратити з бюджету близько  

26,5 млн. грн. 



Джерелами надходження коштів до місцевого бюджету, серед іншого, є податки та збори, 

які сплачуються суб’єктами господарської діяльності, зареєстрованими на території  

Компаніївської селищної ради, відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), та розміри 

ставок які встановлюються місцевими радами. 

Відповідно до статті 10 ПКУ місцеві ради обов’язково установлюють ставки єдиного 

податку. Ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців встановлюються в межах, 

передбачених п. 293.2 ст. 293 глави 1 розділу XIV ПКУ, а саме:  

1) для платників першої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру  

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового 

(звітного) року (згідно з додатком 1 до рішення); 

2) для платників другої групи – у відсотках (фіксованої ставки) до мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (згідно з 

додатком 1 до рішення); 

Встановлення ставок єдиного податку, визначення об'єкту оподаткування, платників 

податків і зборів, податкового періоду та інших обов'язкових елементів дозволить забезпечити 

прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади. 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи / підгрупи так ні 

Громадяни Так.       

Відсутність коштів місцевого бюджету не 

дозволяє виконувати бюджетні програми 

розвитку 

- 

Органи місцевої влади Так.      

Недотримання соціальних стандартів, 

неможливість забезпечити якісний рівень життя 

призведе до підвищення рівня соціальної напруги, 

політичної на соціальної нестабільності в 

суспільстві громади 

- 

Суб’єкти господарювання 

у тому числі, суб’єкти 

малого підприємництва 

 

Так.      

Сплата податку в розмірах, встановлених 

селищною радою, платниками податку І та ІІ груп 

(суб’єкти малого підприємництва)  

- 

 

2. Визначення  цілей державного регулювання: 

- своєчасне наповнення місцевого бюджету для вирішення проблем громади, а саме:  

- проведення ремонту доріг на території громади; 

- завершення реконструкції та проведення ремонту шкільних будівель в населених пунктах 

Компаніївської селищної ради, Кіровоградської області із застосуванням технологій 

енергозбереження для надання якісних освітніх послуг; 

- завершення реконструкції та проведення ремонту будівель закладів охорони здоров’я на 

території Компаніївської селищної ради, Кіровоградської області для надання якісних 

медичних послуг; 

- реалізація заходів Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної об’єднаної 

територіальної громади Кіровоградської області на 2019 – 2027 рік; 

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні 

питань, щодо механізму справляння та порядок сплати єдиного податку; 

- приведення рішень місцевої ради у відповідність до норм та вимог Податкового Кодексу 

України. 

- упорядкування відносини між органами місцевої влади і місцевого самоврядування з 

фізичними особами – підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської 

діяльності;  

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей: 
Визначення альтернативних способів 
Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи: 



 

Вид 
альтернативи 

Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Встановлення максимальних розмірів ставок єдиного податку:   
з розрахунку на календарний місяць  

- для першої групи платників єдиного податку 10% розміру прожиткового 

мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,  

- для другої групи платників – 20% розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Орієнтовний, розрахунковий розмір єдиного податку складе: 

- для першої групи – 51,756 тис. грн. (2270 грн. х 10% = 227,00 х 19 суб. госп. х 12 

міс 51,756 тис. грн.) 

- для другої групи – 2073,60 тис. грн. (6000 х 20% = 1200 грн. х 144 суб’єктів х 12 

міс = 2073,60 тис. грн.) 

Альтернатива 2 

Не встановлювати ставок єдиного податку. 
У цьому випадку, відповідно до підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 ПКУ 

податок буде справлятися виходячи з норм ПКУ із застосуванням його 

мінімальних ставок (0 відсотків) – надходження до місцевого бюджету відсутні, 

проекти розвитку не реалізовуються, соціальна напруга збільшується. 

Альтернатива 3 

Встановлення єдиного податку за середньою ставкою для першої групи 

платників – 5% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року,  для другої групи – 10% розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 

Орієнтовний, розрахунковий розмір податку складе: 

- для першої групи – 25,878 тис. грн. (2270 грн. х 5% = 113,50 х 19 суб. госп. х 12 

міс  = 25,878 тис. грн.);  

- для другої групи – 1036,80 тис. грн. (6000 х 10% = 600 грн. х 144 суб’єктів х 12 

міс  = 1036,80 тис. грн.). 
 

3.1 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 
Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Максимально можливе наповнення місцевого 
бюджету за рахунок єдиного податку до 
бюджету надійде 2125,36 тис. грн., що 
дозволить залучити кошти на максимально 
ефективно вирішення місцевих бюджетних 
програм, а саме:  
- проведення ремонту доріг на території 
громади; 
- завершення реконструкції та проведення 
ремонту шкільних будівель Компаніївської 
селищної ради, Кіровоградської області із 
застосуванням технологій енергозбереження для 
надання якісних освітніх послуг; 
- завершення реконструкції та проведення 
ремонту будівель закладів охорони здоров’я на 
території Компаніївської селищної ради, 
Кіровоградської області для надання якісних 
медичних послуг; 

- реалізація заходів Стратегії сталого 

розвитку Компаніївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кіровоградської області на 2019 – 2027 рік. 

Максимальне податкове 
навантаження та зниження 
кількості суб’єктів 
господарювання, що 
здійснюють діяльність за 
спрощеною системою 
оподаткування, обліку та 
звітності. 

Альтернатива 2 

Збільшення кількості суб’єктів господарювання, 

що здійснюють діяльність за спрощеною 

системою оподаткування, обліку та звітності на 

території громади ради на 10 СГД, а відповідно 

створення 10 робочих місць. 

Недотримання коштів в сумі 
2125,36 тис. грн. до місцевого 
бюджету, що не дозволить 
вирішити місцеві проблеми та 
виконати  затверджені 



програми для забезпечення 
належного рівня життя 
мешканців населених пунктів 
Компаніївської ТГ. 
Зазначена ситуація може 
призвести до втрати довіри до 
ОМС та виникнення 
соціальної напруги в громаді 

Альтернатива 3 

- Часткове наповнення місцевого бюджету за 

рахунок єдиного податку. До бюджету надійде 

орієнтовно коштів в сумі 1062,68 тис. грн., що 

на 50 % менше ніж запропоновано 

альтернативою 1, та дозволить лиш часткове 

виконання місцевих програм, що негативно 

впливатиме  на подальший розвиток території 

громади; збереження кількості суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність за 

спрощеною системою оподаткування на 

території селищної ради. 

Недоотримання коштів у 
розмірі 1062,68 тис. грн., не 
дозволить в повній мірі 
забезпечити виконання 
місцевих програм за для 
вирішення існуючих 
чисельних проблем громади. 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Реалізація соціальних програм, 

зниження напруги у суспільстві. На 

території Компаніївської 

територіальної  громади буде вирішено 

ряд проблемних питань: 

проведення ремонту доріг на території 

громади; 

- завершення реконструкції та 

проведення ремонту шкільних будівель 

в населених пунктах Компаніївської 

селищної ради, Кіровоградської 

області із застосуванням технологій 

енергозбереження для надання якісних 

освітніх послуг; 

- завершення реконструкції та 

проведення ремонту будівель закладів 

охорони здоров’я на території 

Компаніївської селищної ради, 

Кіровоградської області для надання 

якісних медичних послуг; 

- реалізація заходів Стратегії сталого 

розвитку Компаніївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кіровоградської області на 2019 – 2027 

рік., та інші. 

Зме       Можливе збільшення витрат 

громадянами на виконання 

робіт, придбання товарів, 

послуг в наслідок можливого 

підвищення споживчих цін 

Альтернатива 2 

- збільшення кількості СГД та зайнятості 
найманих працівників  

 

Не виконання бюджетних 
програм, відсутність кошті на 
реалізацію соціальних 
проектів, що не дозволить 
вирішити місцеві проблеми ти 
виконати  затверджені 
програми для забезпечення 
належного рівня життя 
мешканців населених пунктів 
Компаніївської ТГ. 

Альтернатива 3 

реалізація деяких бюджетних програм 

(ремонт дорожнього покриття),  

проведення ремонту доріг на території 

громади; 

- завершення реконструкції та проведення 

- завершення реконструкції 

та проведення ремонту 

шкільних будівель в 

населених пунктах 

Компаніївської селищної 



ремонту шкільних будівель в населених 

пунктах Компаніївської селищної ради, 

Кіровоградської області із застосуванням 

технологій енергозбереження для надання 

якісних освітніх послуг; 

- завершення реконструкції та проведення 

ремонту будівель закладів охорони 

здоров’я на території Компаніївської 

селищної ради, Кіровоградської області 

для надання якісних медичних послуг; 

- реалізація заходів Стратегії сталого 

розвитку Компаніївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

Кіровоградської області на 2019 – 2027 

рік; 

не повне задоволення потреб та вимог 

громади, збереження робочих місць. 

ради, Кіровоградської 

області із застосуванням 

технологій 

енергозбереження для 

надання якісних освітніх 

послуг; 

- завершення реконструкції 

та проведення ремонту 

будівель закладів охорони 

здоров’я на території 

Компаніївської селищної 

ради, Кіровоградської 

області для надання якісних 

медичних послуг; 
- реалізація заходів Стратегії 
сталого розвитку 
Компаніївської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади Кіровоградської 
області на 2019 – 2027 рік., та 
інші. 

 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 
регулювання, одиниць 

 

       - 

 

         - 

 

        - 

 

    163 

 

       163 

Питома вага групи у 
загальній кількості, 
відсотків 

 

       - 

 

           - 

 

       - 

 

     100 

 

        Х 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

За рахунок сплачених коштів 
буде проведений ремонт 
селищних доріг, що 
забезпечить комфортне 
пересування  транспорту, в 
свою чергу дасть змогу  
спростити доставку товару та 
доступ до магазинів, 
торгівельних точок, до ринку 

Сплата єдиного податку за 
максимальними ставками, 
збільшення витратної частини. 
Всіма СГД буде сплачено 
2125,36 тис. грн., в 
перерахунку на одного СГД 
сума становитиме в 
середньому 13,04 тис. грн. в 
рік. 

Альтернатива 2 

Сплата податку за 
мінімальними ставками – 0%, 
що дозволить СГД направити 
2125,36 тис. грн. на розвиток 
власної справи, збільшення 
обігових коштів, що призведе 
до збільшення прибутків на 
2125,36 тис. грн. 

Додаткові матеріальні витрати 
суб’єктів господарювання, які 
підпадають під дію 
регулювання за причини 
відсутності умов для 
покращення бізнесу, а саме: не 
відремонтовані дороги, 
відсутнє вуличне освітлення, 
що впливає на безпеку 
проживання на території 
громади, відсутність якісної 
питної води, відсутність 
благоустрою, неналежний 
санітарний стан території, 
відсутність надання якісних 
освітніх та медичних послуг  



суттєве погіршення умов 
проживання споживачів. 

Альтернатива 3 

Сплата податку за ставками, 

які не є доволі обтяжливими 

для суб’єктів малого бізнесу. 

СГД буде сплачено до 

бюджету 1062,68 тис. грн. У 

порівнянні з максимальними 

ставками податків для 

розвитку власної справи у СГД 

залишиться 1062,68 тис. грн. В 

перерахунку на 1 СГД – 6,52 

тис. грн. в рік. 

Сплата  єдиного податку у сумі 

1062,68 тис. грн. В 

перерахунку на 1 СГД – 6,52 

тис. грн. в рік. 

 

 

 

3.2. Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва 

 Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які 
виникають внаслідок дії регуляторного акта, відсутні, так як рішення Компаніївської селищної 
ради стосується виключно суб’єктів мікробізнесу – фізичних осіб – підприємців, що є 
платниками єдиного податку 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми 

Бал 

результативнос

ті  (за 4-х 

бальною 

системою 

оцінки 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 

бала 

 

Альтернатива 1 3 

Максимальне наповнення місцевого бюджету, 

при умові можливого зростання невдоволення 

суб’єктів малого бізнесу 

Альтернатива 2 1 

Проблема наповнення місцевого бюджету не 

вирішується, заходи Стратегії розвитку та 

програми соціально-економічного розвитку не 

виконуються 

Альтернатива 3 2 

Часткове вирішення існуючої проблеми. 

Надходжень бюджету не вистачить для 

реалізації усіх запланованих заходів програм 

 

Рейтинг 

результативнос

ті 

 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування відповідного 

місця альтернативи у рейтингу 

 

Альтернатива 1 

 
4 2 

Максимально можливе наповнення 

бюджету за умови можливого 

невдоволення суб’єктів малого 

бізнесу та їх переходу у тіньовий 

сектор 

Альтернатива 2 

 
1 4 

Відсутність надходжень до 

місцевого бюджету, підвищення 

соціальної напруги за причини 

погіршення якості життя мешканців 

та мешканок громади 

Альтернатива 3 

 
2 3 

Часткове наповнення бюджету, 

збереження кількості суб’єктів 

підприємництва. 

 



 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію РА 

 

Альтернатива 1 Ця альтернатива є найбільш привабливою за 

наступними причинами: 

- забезпечує максимальне наповнення 

місцевого бюджету; 

- дозволяє реалізувати заходи Стратегії 

розвитку та програми соціально-

економічного розвитку громади 

Недоліки цієї альтернативи – перехід суб’єктів 

господарювання в «тінь» - легко виправляються 

та контролюються за причини не великої 

кількості суб’єктів господарювання та високою 

обізнаністю громадян зі справами громади. 

Найбільшими зовнішніми 

ризиками є: 

- зміна діючого 

законодавства  

- підвищення рівня 

інфляції 

- заходи щодо 

стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації, спричиненої 

хворобою COVID-2019 

Альтернатива 2 Не вибрана за причини не вирішення існуючих 

проблем громади 

 

 

 

                 Х 

Альтернатива 3 Не вибрана за причини недостатнього 

наповнення місцевого бюджету і, відповідно, 

реалізації  не всіх бюджетних програм 

 

 

                  Х 

 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом 

прийняття запропонованого регуляторного акту: 

Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується провести наступні заходи: 

- прийняти рішення селищної ради «Про затвердження ставок єдиного податку для 

першої та другої групи фізичних осіб-підприємців на 2022 рік по Компаніївській 

селищній раді» в якому встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб 

- підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць. А саме: 

- 1) для платників першої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру  

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 

податкового (звітного) року (згідно з додатком 1 до рішення); 

- 2) для платників другої групи – у відсотках (фіксованої ставки) до мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (згідно з 

додатком 1 до рішення); 

 

- забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його 

розміщення на офіційному веб-сайті Компаніївської селищної ради та ЗМІ. 

Зазначене рішення буде передано до відділення Головного управління ДПС у 

Кіровоградській області у строки, передбачені законодавством. 

Таким чином, впровадження даного регуляторного акта забезпечить дотримання норм 

чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами 
місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання (фізичними особами - 

підприємцями), які здійснюють певні види господарської діяльності та сплачують єдиний 

податок в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України та цим рішенням, 

з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

 

6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття 

запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та 

виконання вимог регуляторного акту: 

 



Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне стягнення єдиного податку з 

фізичних осіб-підприємців на підвідомчій території Компаніївської селищної ради та 

надходження даного платежу до бюджету. 

Сплата єдиного податку за максимальними ставками, а саме надходження до бюджету 

очікуваних коштів в сумі 1062,68 тис. грн. являється значним фактором для забезпечення 

максимального наповнення  місцевого бюджету від даного виду податку, що дасть можливість  

реалізувати заходи Стратегії сталого розвитку та програми соціально-економічного розвитку. 

Перешкоди, щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання 

його вимог відсутні. 

 

7. 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 

 
 Витрат Компаніївської селищної ради  на виконання вимог регуляторного акта не передбачено.   

Зазначене регулювання стосуються виключно суб’єктів малого підприємництва (фізичні особи – 

підприємці) що використовують спрощену систему оподаткування та звітності, тому здійснено 

розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва - 

Тест малого підприємництва.  (Додаток № 1) 

 

8. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту. 

 Відповідно до вимог ПКУ дане рішення селищної ради встановлюється на 2022 рік. 
Запропонований регуляторний акт - рішення селищної ради вступає в юридичну силу з 01.01.2022 

року. Перегляд даного рішення може бути здійснений у випадку виникнення відповідної необхідності 

у разі внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва. 

 

9. Визначення  показників  результативності дії регуляторного акта 

Показник І квартал 

2022 

ІІ квартал 

2022 

ІІІ квартал 

2022 

ІV квартал 

2022 

Розмі                 Надходжень до місцевого 
бюджету  

 

531,34 

 

 

531,34 

 

 

531,34 

 

 

531,34 

Кількість суб’єктів 

господарювання на які 
поширюється дія акта 

163 163 163 163 

розмір коштів і час, що 

витрачатимуться СГ та/або 
фізичними особами, 

пов'язаними з виконанням 
вимог акта 

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами 

господарювання на сплату ЄП не збільшиться 
 

рівень поінформованості 
суб'єктів господарювання 

та/або фізичних осіб з 
основних положень акта 

Всі суб’єкти малого підприємництва будуть 
проінформовані про рішення селищної ради шляхом 

розміщення у інформаційному віснику 
«Компаніївський вісник» та у мережі Інтернет на 

сторінці офіційного сайту Компаніївської селищної 
ради за посиланням http://www.kompanievska-

selrada.gov.ua/ та офіційній сторінці «Facebook». З 
текстом рішення селищної ради та аналізом його 

регуляторного впливу можна ознайомитися також у 



Будинку Рад Компаніївської селищної ради за 
адресою: смт Компаніївка, вул. Паркова, 4. 

Кількість суб'єктів малого 

підприємництва, що 

використовують спрощену 

систему оподаткування 

163 163 163 163 

 
Прогнозні значення статистичних показників 
Назва показника 

очікуваний 
за 2021 р. 

прогнозний 
на 2022 р. 

1. Кількість фізичних осіб - підприємців, платників єдиного податку, всього 

осіб: в т.ч. 

- першої групи, осіб 

- другої групи, осіб 

163 

19 

144 

163 

19 

144 

2. Сума надходжень від сплати єдиного податку, яка надійшла до місцевого 

бюджету від фізичних осіб – підприємців першої та другої групи, всього 

тис. грн.: 

- першої групи платників, тис. грн. 

- другої груп платників, тис. грн. 

 

 

1062,68  

 

 

1062,68 

3. Кількість заяв від споживачів на якість, строки виконання та безпеку 

робіт, товарів, послуг, які виконують, здійснюють продаж, надають, фізичні 

особи - підприємці, платники єдиного податку 

 
 

0 

 

0 

 

10. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності дії  регуляторного акту. 

 

Так як строк дії акту один рік (2022 рік) тому буде здійснено базове відстеження 

результативності дії регуляторного акта (до набрання чинності РА). Повторне відстеження 

результативності буде здійснено за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не 

пізніше дня закінчення визначеного строку, а саме –  

з 1 вересня по 1 жовтня 2022 року. Буде використано статистичний метод проведення 

відстеження результативності. Відстеження розміру надходжень до селищного бюджету та 

кількості суб'єктів підприємницької діяльності — платників єдиного податку, буде 

здійснюватись шляхом аналізу інформації, наданої виконавчим комітетом Компаніївської 

селищної ради, відділенням ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області. 

 
Селищний голова       Олександр МАСЛЮКОВ 

 

Розробник:  

Начальник відділу економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій Компаніївської  

селищної ради       Яніна ПИСЬМЕННА 


