
Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акту 

рішення  Черкаської міської ради  № 2-2219 від 27.06.2017р «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 27.06.2017р №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.  

Рішенням затверджені місцеві податки і збори :  
1) податок на майно, який складається з: податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю;  
2) єдиний податок; 
3) збір за місця для паркування транспортних засобів;  
 4 ) туристичний збір. 
По кожному виду місцевого податку і збору визначається база 

оподаткування, податкові агенти та затверджені ставки місцевих податків і 
зборів на території м. Черкаси. 

Цілі акта: 
- затвердження Положень місцевих податків і зборів та їх ставок; 
- збільшення надходжень по місцевим податкам і зборам до міського 

бюджету; 
- направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-

економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери. 
4. Строк виконання заходів із базового відстеження результативності 

регуляторного акта 
Січень - грудень 2018 року 
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 
Повторне 
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  2017 рік та  2018 рік до 
бюджету м.Черкаси (тис.грн.) 

Назва платежу 2017 рік 2018 рік Відхилення 
   сума % 

Податок на майно: 207 231,0 223 467,6 16 236,6 107,8% 
податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки,  25 414,2 32 830,4 7 416,3 129,2% 

транспортний податок 645,3 2 229,3 1 584,1 345,5% 
плата за землю 181 171,6 188 407,9 7 236,3 104,0% 
Туристичний збір  156,8 180,4 23,6 115,0% 
Збір за провадження деяких 
видів підприємницької 
діяльності, що справлявся до 1 
січня 2015 року -50,8 -21,0 29,8 41,4% 
Єдиний податок   273 648,0 223 368,2 50 279,8 122,5% 

Всього надходження 
місцевих податків і зборів 430 705,5 497 275,3 66 569,8 115,5% 

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

№ 
п/п Показники 

січень - грудень Відхилення 
2017 рік 2018 рік 

1 

Кількість зареєстрованих 
платників єдиного податку, 
всього, в тому числі 

13 083 13 060 -23 

2 юридичні особи 1 564 1 633 69 
3 фізичні особи 11 519 11 427 -92 

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

 Даним рішення міської ради встановлені чітки та прозорі механізми 
справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста Черкаси та 
рішення відповідає нормам Податкового кодексу України. 

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. 

Проведений аналіз свідчить, що за час дії у 2018 році зазначеного 
регуляторного акта (порівняно з 2017 роком) відбулося  зростання  
надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету на 66569,8 
тис.грн., або на 15,5%. 
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