
Звіт 
про базове відстеження результативності регуляторного акту 
рішення  Черкаської міської ради  від 18.06.2018 №2-3431 

«Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 27.06.2017 
№2-2219 «Про затвердження Положень та ставок місцевих податків і 

зборів на території міста Черкаси» 
  
1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється 
 Рішення  Черкаської міської ради від Черкаської міської ради  від

 18.06.2018 №2-3431 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської 
ради від 27.06.2017 №2-2219 «Про затвердження Положень та ставок 
місцевих податків і зборів на території міста Черкаси».  

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності 
регуляторного акта 

 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради 
3. Цілі прийняття акта 
 Даним нормативно-правовим  актом передбачається  реалізації статей 

10, 12 та розділів XII, ХІV Податкового кодексу України шляхом 
встановлення місцевих податків і зборів на території м. Черкаси.  

По окремим видам місцевих податків змінено ставку податку, 
зокрема 

1. Встановлена ставку земельного податку за земельні ділянки, які 
перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім 
державної та комунальної форми власності) у розмірі 3,5  відсотків від їх 
нормативної грошової оцінки ; 

2. Встановлена ставка податку за земельні ділянки, які 
використовуються громадськими організаціями як причали у розмірі 1 
відсоток від їх нормативної грошової оцінки». 

3. Встановлена ставка орендної плати за землю за земельні ділянки, яким 
згідно КВЦПЗ присвоєно код 12.11 та які використовуються для розміщення 
та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу – 6 відсотків від їх нормативної 
грошової оцінки. 

4. Встановлено ставки єдиного податку для платників  ІІ групи у розмірі 
20 відс. мінімальної заробітної плати та для окремих видів діяльності – 10 
відс.   

5. Встановлено пільгу по сплаті земельного податку комунальним 
підприємствам за земельні ділянки, на яких розміщені аеродроми, будівлі та 
споруди для експлуатації та обслуговування повітряного транспорту. 

6. Виключено норму щодо надання податку на нерухоме майно відмінне 
від земельної ділянки фізичним особам - платникам податку за 
об’єкт/об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки з будь-яким 
рівнем доходів, які мають у власності такі об’єкт/об’єкти житлової 
нерухомості, в тому числі їх частки: квартиру/квартири незалежно від їх 
кількості площею до 80 кв. метрів (включно); житловий будинок/будинки 
незалежно від їх кількості, площею до 220 кв. метрів (включно); різні типи 
об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного 



перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх часток), площею до 300 кв. метрів 
(включно) (пропозиція ГУ ДФС в Черкаській області) . 

Інші ставки місцевих податків і зборів залишилися без змін.   
4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності 

регуляторного акта 
Січень - лютий 2019 року 
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 
Базове. 
6. Методи одержання результатів відстеження 
Статистичний аналіз показників  місцевих податків і зборів, що надходять 

до міського бюджету.  
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 
 Для визначення кількісного значення статистичних показників 

результативності  використовувалась  звіти УДКСУ у м.Черкасах щодо 
надходження платежів до бюджету м.Черкаси та інформація ГУ ДФС в 
Черкаській області щодо кількості суб’єктів господарювання – платників 
єдиного податку.   

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття 
рішення 

 
Надходження місцевих податків і зборів за січень-лютий 2018 року та 

січень-лютий 2019 року до бюджету м.Черкаси (тис.грн.) 

Назва платежу 
січень-лютий 
2018 року 

січень-
лютий 2019 

року  Відхилення 
     

Податок на майно: 32 908,0 33 460,2 552,2 101,7% 
податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки,  5 552,5 7 428,4 1 875,9 133,8% 

транспортний податок 265,8 389,1 123,3 146,4% 
плата за землю 27 089,7 25 642,7 -1 447,0 94,7% 
Туристичний збір  42,1 27,6 -14,6 65,5% 
Збір за провадження деяких 
видів підприємницької 
діяльності, що справлявся до 1 
січня 2015 року -2,3 0,0 2,3 0,0% 
Єдиний податок   60 022,9 75 057,5 15 034,6 125,0% 

Всього надходження 
місцевих податків і зборів 92 970,7 108 545,3 15 574,6 116,8% 

 
 
 
 
 
 

 



Кількість платників єдиного податку 
(згідно даних ГУ ДФС в Черкаській області) 

№ 
п/п Показники 

січень - лютий Відхилення 
2018 рік 2019 рік 

1 

Кількість зареєстрованих 
платників єдиного податку, 
всього, в тому числі 

13 089 12 548 -541 

2 юридичні особи 1 568 1 638 70 
3 фізичні особи 11 521 10 910 -611 

 
 9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 
 Даним рішення міської ради змінені ставки по окремим місцевим 

податкам, що відповідно дало змогу: 
 - збільшити надходжень до бюджету єдиного податку;  
-  сприяти виведенню із кризового фінансового становища та зменшення 

заборгованості до бюджету комунальних підприємств на земельних ділянках, 
яких розміщені аеродроми, будівлі та споруди для експлуатації та 
обслуговування повітряного транспорту; 

- приведення окремих положень рішення у відповідність до чинного 
законодавства;   

  
Забезпечені надходження до міського бюджету від сплати місцевих 

податків і зборів, що створює фінансові можливості міської влади для 
задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади. 
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