
Експертний висновок
відповідальної постійної комісії Дворічанської селищної ради, щодо 

регуляторного впливу проекту рішення Дворічанської селищної ради 
Куп’янського району Харківської області 

«Про встановлення місцевих податків і зборів».

Відповідальна комісія - постійна комісія Дворічанської селищної ради з 
політико-правових питань, депутатської діяльності та власності (далі -  
Відповідальна комісія) керуючись Порядком підготовки проектів регуляторних 
актів та їх винесення на розгляд Дворічанської селищної ради, затвердженого 
рішенням селищної ради від 04.03.2021 № 241-VIII, статтями 4, 8, 34 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» (далі -  Закон) розглянула проект рішення Дворічанської селищної 
ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» і аналіз його регуляторного 
впливу та встановила наступне.

Розробник проекту регуляторного акта - відділ економічного розвитку та 
інвестицій Дворічанської селищної ради.

1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної 
регуляторної політики, встановленої статтею 4 Закону.

Прийняття регуляторного акта забезпечить приведення нормативно- 
правових актів, що регулюють питання оподаткування на території громади, до 
вимог чинного законодавства: буде зупинена дія рішень, що відповідно до статті 
36 Закону мають бути скасовані, як такі, що не пройшли регуляторну процедуру, 
та як акти органів місцевого самоврядування, повноваження яких припинено. 
Отже рішення в повній мірі відповідає принципу доцільності.

На сьогодні на території Дворічанської селищної громади діє 58 рішень, які 
встановлюють місцеві податки та збори. Наявність такої кількості нормативно- 
правових актів ускладнює процес адміністрування місцевих податків і зборів 
територіальними органами Держаної податкової служби України, додає 
труднощів при плануванні та прогнозуванні надходжень до місцевого бюджету, 
викликає плутанину при застосуванні ставок податків та податкових пільг у 
платників податків. У зв’язку із зазначеним постає необхідність у нормативному 
врегулюванні питань оподаткування, шляхом встановлення єдиних на території 
громади місцевих податків і зборів.

Питання, які є предметом врегулювання у проекті рішення, не можуть бути 
вирішені за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки здійснення передбачених регуляторним 
актом заходів є засобом державного регулювання та є виключною компетенцією 
селищної ради;

діючих регуляторних актів, оскільки такі регуляторні акти підлягають 
скасуванню.

Таким чином рішення відповідає принципу адекватності.
Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат 

фінансових, матеріальних та трудових ресурсів держави та органу місцевого
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самоврядування. Для платників податків витрати на сплату місцевих податків і 
зборів залишаться на рівні витрат, які вони несли до прийняття рішення. Зі 
сторони суб’єктів господарювання передбачаються незначні часові витрати на 
отримання інформації щодо змін в оподаткуванні. Максимально можливих 
позитивних результатів внаслідок дії регуляторного акта буде досягнуто за 
рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів держави, суб’єктів 
господарювання та громадян, значить рішення є ефективним.

При встановленні місцевих податків враховано інтереси держави, суб’єктів 
господарювання та громадян. Розміри ставок місцевих податків і зборів 
встановлюються в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим 
кодексом України (далі -  Кодекс), є не обтяжливими для платників податків, 
забезпечать стабільне наповнення місцевих бюджетів та сприятимуть розвитку 
та повноцінному функціонуванню територіальної громади. Крім того, рішенням 
передбачені корегуючі (пом'якшувальні) заходи для малого підприємництва. 
Таким чином регуляторний акт є збалансованим.

Рішення встановлює місцеві податки і збори в повній відповідності вимогам 
Кодексу та відповідає цілям державної політики в сфері справляння податків і 
зборів. Проект рішення включено до плану діяльності селищної ради з 
підготовки проектів регуляторних актів у 2021 році, затвердженого рішенням 
селищної ради від 08.12.2020 №10-VIII. Рішення планується прийняти до 
граничного терміну, визначеного підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 
Кодексу і вводиться в дію з 01.01.2022 року. Регуляторний акт дозволяє 
суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності, а отже є 
передбачуваним.

При підготовці проекту рішення проведені процедури регуляторної 
діяльності. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, 
проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу з 
метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, в установлені Законом терміни оприлюднено на офіційному вебсайті 
селищної ради. Інформація щодо проежту регуляторного акта розміщена на 
офіційній сторінці Дворічанської селиш,ної ради в соціальній мережі РасеЬоок. 
Проведено консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 
щодо оцінки впливу регулювання, шляхом проведення спільних робочих нарад, 
зустрічей, анкетування, інтернет опитування, консультацій в телефонному та 
усному режимі. Таким чином, громадськість в повній мірі поінформована про 
питання, які є предметом врегулювання у проекті рішення, та щодо його 
регуляторного впливу на сферу інтересів держави, суб’єктів господарювання та 
громадян. Регуляторний акт відповідає принципу прозорості та врахування 
громадської думки.

Висновок: проект рішення відповідає принципам державної регуляторної 
політики, встановленої статтею 4 Закону.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону 
щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Розробником проекту рішення підготовлено аналіз його регуляторного 
впливу (далі -  АРВ) із застосуванням Методики проведення аналізу впливу
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регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2004 р. № 308.

При підготовці АРВ розробником визначено та проаналізовано проблему, 
яку пропонується розв’язати шляхом прийняття запропонованого проекту 
рішення. Дано обґрунтовані пояснення, чому проблема не може бути вирішена 
за допомогою ринкових механізмів та/або діючих регуляторних актів.

В АРВ визначено цілі регулювання, проведено оцінку альтернативних 
способів досягнення цілей. При проведенні оцінки впливу альтернатив на 
інтереси держави, громадян, суб’єктів господарювання здійснено розрахунок 
очікуваних витрат і вигод усіх сторін. З метою вибору найбільш оптимального 
альтернативного способу досягнення цілей розробником підсумовано всі 
витрати та вигоди, складено рейтинг результативності та дано аргументоване 
обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу.

Оцінку 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, 
проведено шляхом розрахунку витрат на запровадження державного 
регулювання для суб’єктів малого підприємництва. Розрахунок витрат на 
адміністрування регулювання не здійснювався, оскільки впровадження 
регуляторного акта не потребує додаткових витрат фінансових, матеріальних та 
трудових ресурсів органів Державної податкової служби України та 
Дворічанської селищної ради та не вимагає додаткових видатків з державного чи 
місцевих бюджетів.

В АРВ описано чіткий механізм та заходи, які забезпечать розв’язання 
проблеми. Розробником запропоновано оптимальний строк дії регуляторного 
акта, визначено показники результативності дії регуляторного акта, заходи, за 
допомогою яких здійснюватиметься це відстеження, та встановлено терміни 
проведення заходів, які в повній мірі відповідають вимогам Закону.

Висновок: проект рішення відповідає вимогам статті 8 Закону щодо 
підготовки аналізу регуляторного впливу.

3. Відповідність проекту регуляторного акта законам та нормативно- 
правовим актам вищого рівня.

Проект регуляторного акта, що розглядається, регулює питання 
оподаткування на території громади.

Нормативно-правовим документом, який регулює відносини, що виникають 
у сфері справляння податків і зборів, є Податковий кодекс України.

Проект рішення розроблено керуючись пунктом 12.3 статті 12 Податкового 
кодексу України та пунктами 24, 26 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», якими визначено повноваження 
органів місцевого самоврядування щодо податків та зборів.

Проект рішення встановлює місцеві податки та збори у порядку, 
визначеному Кодексом. Перелік податків і зборів, що запроваджуються, 
відповідає пункту 10.1 статті 10 Кодексу, Обов’язкові елементи податків і зборів 
формулюються у відповідності до статтей 265-300 Кодексу. Ставки податків і 
зборів встановлено в межах граничних розмірів ставок, визначених Кодексом 
для відповідних податкових платежів.
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В результаті розгляду встановлено, що проект регуляторного акта не має 
суперечностей із нормативно-правовими актами вищого рівня у галузі 
оподаткування. Проект рішення не допускає розширеного тлумачення Кодексу, 
не передбачає покладання на суб’єктів господарювання обов’язків, не 
передбачених законами, не встановлює додаткових вимог чи обмежень до 
суб’єктів господарювання у сфері справляння податків і зборів.

Висновок: проект рішення відповідає законам та нормативно-правовим 
актам вищого рівня.

4. Наявність у проекті регуляторного акта корупціогенних факторів.
Пункт 1.9 Методології проведення антикорупційної експертиз, 

затвердженої наказом Міністерства юстиції України 24.04.2017 № 1395/5, 
визначає чотири види корупціогенних факторів:

нечітке визначення функцій, прав, обов’язків та відповідальності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, уповноважених на 
виконання їх функцій;

створення надмірних обтяжень для отримувачів адміністративних послуг;
відсутність або нечіткість адміністративних процедур;
відсутність чи недоліки конкурсних (тендерних) процедур.

При розгляді проекту рішення встановлено наступне: проект регуляторного 
акта не дає визначення функцій, прав, обов’язків та відповідальності органів 
місцевого самоврядування; не передбачає надання адміністративних послуг; не 
потребує проведення конкурсних (тендерних) процедур.

Крім того, прийняття проекту рішення не суперечить актам чинного 
законодавства, має чіткі посилання на акти законодавства, які визначають 
повноваження селищної ради в сфері оподаткування, не передбачає 
необгрунтованих дискреційних повноважень органу місцевого самоврядування, 
не передбачає будь-яких санкцій за порушення вимог рішення, не обмежує 
звуження обсягу прав особи, встановлених законодавством.

В тексті проекту рішення не виявлено юридично-лінгвістичних 
невизначеностей та технічних помилок.

Висновок: проект рішення не містить корупціогенних факторів.

5. Узагальнений висновок.
За результатами експертизи встановлено, що проект рішення Дворічанської 

селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» розроблено в 
межах компетенції у відповідності до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проект регуляторного 
акта не містить норм, які суперечать чинному законодавству, а також можуть 
бути корупційно небезпечними для суб’єктів підприємницької діяльності.

Голова постійної комісії 
з політико-правових питань,
депутатської діяльності та власності - - Віталій ШИШКУНОВ
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