Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту –
рішення Коростенської міської ради 15 сесії VII скликання №710
від 29.06.2017 року «Про встановлення ставки єдиного податку
на території м. Коростеня»
Виконавець заходів з відстеження впливу регуляторного акту:
Відділ місцевого економічного розвитку управління економіки виконавчого
комітету Коростенської міської ради
Цілі прийняття акта:
- встановлення обґрунтованих розмірів ставок єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду
господарської діяльності в м. Коростені;
- забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету;
- виконання програм соціального та економічного розвитку міста, вирішення
загальноміських проблем;
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих
податків і зборів.
Строк виконання заходів з відстеження: 08.10.2018 р. - 16.11.2018 р.
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження: Аналіз кількісних показників
результативності регуляторного акту.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність
акта:
Відстеження результативності здійснюється на основі даних, одержаних від
фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради та
Коростенського управління Головного управління ДФС у Житомирській області, а
саме – дохід в місцевий бюджет від сплати єдиного податку фізичними особами –
підприємцями; кількість фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та
ІІ групи.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
В 2018 році надходження до міського бюджету від сплати єдиного податку
очікуються в розмірі 26,8 млн.грн., в 2017 році – 19,6 млн. грн.
Кількість фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І групи
становить 569 осіб (в 2017 році – 502) та ІІ групи 1040 осіб в 2017 році – 823).
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
В 2018 році надходження до міського бюджету від сплати єдиного податку
збільшились на 17%. Кількість платників єдиного податку І та ІІ груп збільшилась
на 21%. Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених
цілей оцінюється позитивно.
Висновок: З метою пом’якшення дії державного регулювання, для фізичних
осіб-підприємців платників єдиного податку ІІ групи була встановлена знижена
ставка єдиного податку – 10%, яка дозволила збалансувати платоспроможність
суб’єктів господарювання, створити сприятливі умови ведення бізнесу на території
міста. Кількість платників ІІ групи в 2018 році збільшилась на 217 осіб.
Надходження до міського бюджету в 2018 році збільшились не за рахунок
встановлення максимальної ставки для ІІ групи, а за рахунок значного збільшення
платників та збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту –
рішення Коростенської міської ради 15 сесії VII скликання №710
від 29.06.2017 року «Про податок на майно на території м. Коростеня та
встановлення ставок податку на 2018 рік»
Виконавець заходів з відстеження впливу регуляторного акту:
Відділ доходів фінансового управління виконавчого комітету Коростенської
міської ради
Цілі прийняття акта:
- встановлення обґрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку в м.
Коростені;
- забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету;
- виконання програм соціального та економічного розвитку міста, вирішення
загальноміських проблем;
- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих
податків і зборів.
Строк виконання заходів з відстеження: 08.10.2018 р. - 16.11.2018 р.
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження: Аналіз кількісних показників
результативності регуляторного акту.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність
акта:
Відстеження результативності здійснюється на основі даних, одержаних від
фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради та
Коростенського управління Головного управління ДФС у Житомирській області, а
саме – дохід в місцевий бюджет від сплати єдиного податку фізичними особами –
підприємцями; кількість фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та
ІІ групи.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
В 2017 році надходження до міського бюджету податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки становили - 1,9 млн. грн., плати за землю – 31,2 млн.
грн., транспортного податку – (-6,6) тис. грн.
В 2018 році надходження до міського бюджету податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки очікуються в розмірі - 3,0 млн. грн., плати за землю –
27,5 млн. грн., транспортного податку – 160,0 тис. грн.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
В 2018 році надходження до міського бюджету від податку на майно
зменшились на 14% або на 4,7 млн. грн. у зв’язку зі змінами в податковому
законодавстві (ПАТ «Українська залізниця» з 01.01.2018 року сплачує 25% від
нарахованої суми плати за землю згідно ст..284.4. Податкового Кодексу).
Висновок: В цілому запровадження даного рішення оцінюється позитивно так
як надходження до міського бюджету по податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки збільшились порівняно з 2017 роком на 152,3%, або на 1,0 млн.
грн. Надходження по транспортному податку також збільшились в порівнянні з
2017 роком на 161,4 тис. грн. Зменшення відбулось тільки по платі за землю у
зв’язку зі змінами в податковому законодавстві.

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту –рішення
Коростенської міської ради 15 сесії VII скликання №711 від 29.06.2017 року
«Про встановлення на 2018 рік розміру ставки збору за місця для паркування
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в м.
Коростені»
Виконавець заходів з відстеження впливу регуляторного акту :
Відділ місцевого економічного розвитку управління економіки виконавчого
комітету Коростенської міської ради
Цілі прийняття акта:
-встановлення обґрунтованих розміру ставки збору за місця для паркування в
м. Коростені;
-забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету;
-виконання програм соціального та економічного розвитку міста, проведення
робіт по благоустрою міста;
-забезпечення
дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих
податків і зборів.
Строк виконання заходів з відстеження: 08.10.2018 р. - 16.11.2018 р.
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження:
Аналіз кількісних показників та проведення обговорень результативності
регуляторного акту.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність
акта:
Відстеження результативності здійснюється на основі даних, одержаних від
фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради та
Коростенського управління Головного управління ДФС у Житомирській області, а
саме – дохід в місцевий бюджет від сплати збору за місця для паркування
транспортних засобів та кількість платників паркувального збору.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
На момент здійснення повторного відстеження, суб’єкти господарювання, які
здійснюють свою діяльність у сфері паркування транспортних засобів в місті
відсутні.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Оцінити результати реалізації даного регуляторного акту неможливо у зв’язку
з відсутністю в місті суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері
паркування транспортних засобів.
Висновок:
Прийняття даного регуляторного акту оцінюється позитивно. У випадку, якщо
протягом року в місті з’явиться суб’єкт господарювання, який буде здійснювати
діяльність у сфері паркування транспортних засобів, розмір ставки вже буде
встановлено і це не призведе до непорозумінь в даному питанні.

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення
Коростенської міської ради 15 сесії VII скликання №712
від 29.06.2017 року «Про встановлення на 2018 рік ставки
туристичного збору на території м. Коростеня»
Виконавець заходів з відстеження впливу регуляторного акту :
Відділ місцевого економічного розвитку управління економіки виконавчого
комітету Коростенської міської ради.
Цілі прийняття акта:
- встановлення обґрунтованих розмірів ставок туристичного збору в
м. Коростені;
- забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету;
- виконання програм соціального та економічного розвитку міста, вирішення
загальноміських проблем;
- забезпечення
дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих
податків і зборів.
Строк виконання заходів з відстеження: 08.10.2018 р. - 16.11.2018 р.
Тип відстеження: повторне.
Методи одержання результатів відстеження:
Аналіз кількісних показників результативності регуляторного акту.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність
акта:
Відстеження результативності здійснюється на основі даних, одержаних від
фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради та
Коростенського управління Головного управління ДФС у Житомирській області, а
саме – дохід в місцевий бюджет від сплати туристичного збору та кількість
платників туристичного збору.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Платниками туристичного збору є 2 юридичні особи та 5 фізичних осібпідприємців. Надходження до міського бюджету туристичного збору в 2017 році
становили 14,3 тис. грн.
Кількість платників в 2018 році залишилась без змін. Надходження до
міського бюджету туристичного збору в 2018 році очікуються в розмірі 16,0 тис.
грн.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Надходження в 2018 році туристичного збору збільшились на 12%. Результати
реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених цілей оцінюється
позитивно.
Висновок: Встановлення максимальної ставки туристичного збору дозволило
забезпечити стабільне, хоч і не значне, наповнення міського бюджету. Відповідно,
встановлення мінімальної ставки призвело б до зменшення надходжень, при чому
витрати суб’єктів підприємницької діяльності під час справляння збору та
звітування залишаться на тому ж рівні.

