
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проєкту рішення Краснокутської селищної ради 

"Про встановлення ставки акцизного податку від реалізації підакцизних 

товарів на території Краснокутської селищної  

територіальної громади на 2022 рік" 
 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення селищної ради підготовлено 

на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження 

методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 

грудня 2015 року №1151). 

Проєкт рішення Краснокутської селищної ради «Про встановлення ставки 

акцизного податку від реалізації підакцизних товарів на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» розроблений відповідно до 

Податкового кодексу України з метою поповнення бюджету територіальної 

громади (надалі ТГ), недопущення суперечливих ситуацій, для виконання 

Програми економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної 

територіальної громади.  

Регуляторний орган: Краснокутська селищна рада.  

Розробник: фінансове управління Краснокутської селищної ради. 

Контакти: тел.(05756) 3 14 18. 

 

1.Визначення  і  аналіз   проблеми,  яку  передбачається  

 розв’язати  шляхом державного  регулювання 
 

Законом України від 28 грудня 2014 року № 71- VIII «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи», запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу 
підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, 

тощо). 
 Відповідно до ст.9 Податкового кодексу України, акцизний податок 

відноситься до загальнодержавного податку. Згідно до п.12.4.4 ст.12 

Податкового кодексу України, до повноважень сільських, селищних, міських 
рад щодо податків та зборів належать встановлення в межах, визначених ПК 

України податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів. 

 Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до 
виключної компетенції сесії ради. Враховуючи положення Податкового кодексу 

України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає 
необхідність встановити на території Краснокутської селищної територіальної 
громади податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів. Проблемою є те, що селищна рада не регулює ставку 
даного податку, адже вона є стала і зафіксована у п. 215.3.10 ст.215 ПК України, 

навіть в разі не встановлення радою даного податку, буде застосовуватися 
ставка податку визначена в Податковому кодексі України. Проте, з метою 
безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території 

Краснокутської селищної територіальної громади, і пропонується прийняття 
рішення ради «Про встановлення ставки акцизного податку від реалізації 



підакцизних товарів на території Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» та затвердження Положення «Про ставки акцизного 
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів та порядок його справляння». 

 

2. Цілі державного регулювання 

  
Основною метою розробки нормативно – правового акту є виконання вимог 

Податкового кодексу України для забезпечення відповідних надходжень до 
селищного бюджету. 

 
3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів 

 досягнення встановлених цілей 
 

  Альтернативи запропонованому регуляторному акту чинне законодавство 
не передбачає. 

Так як альтернативи обраному способу не передбачено, то для досягнення 
встановлених цілей вибрано спосіб державного регулювання. 
 

4. Механізм, який пропонується застосувати для 
розв’язання проблеми 

 
Основним механізмом вирішення цілей пропонується внести на розгляд 

Краснокутської селищної ради проєкт рішення «Про встановлення ставки 
акцизного податку від реалізації підакцизних товарів на території 

Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік» та затвердження 
Положення «Про ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та порядок його 

справляння». 
 

5. Обґрунтування можливостей досягнення 
                    визначених цілей 
 

Прийняття зазначеного регуляторного акту повністю забезпечує 
досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу, сприятиме уникненню 
колізій в законодавстві та попередженню виникнення конфліктних ситуацій між 
органами державної податкової служби та платниками акцизного податку на 
підакцизні товари, реалізація яких проводиться суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі на території Краснокутської селищної територіальної 
громади. 
 

6.Очікувані результати прийняття акта 
 
Сфера впливу Вигоди Витрати 
Інтереси держави Безумовне виконання 

вимог Податкового 
кодексу України 

Відсутні 

Інтереси органів 
місцевого 
самоврядування 

Наповнення селищного 
бюджету 

(витрати робочого часу 
спеціалістів, пов’язані з 
підготуванням 
регуляторного акта), та 
витрати пов‘язані з 
оприлюдненням 
регуляторного акту 

Інтереси суб'єктів Збільшення видатків з Витрати, пов’язані зі 



господарювання, 
громадян, мешканців 
територіальної громади 

міського бюджету на 
розбудову соціальної та 
інженерно-транспортної 
інфраструктури міста 

сплатою податку 

 
 
7. Строк дії акта 
 

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі 
виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за 
підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до 
запропонованого регуляторного акту. 
 
 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
 

Показниками результативності даного регуляторного акту є надходження до 

селищного бюджету від сплати акцизного податку на підакцизні товари, 

реалізація яких проводиться суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі на 

території Краснокутської селищної територіальної громади. 
 Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі 

показники: 

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати акцизного податку на 

підакцизні товари, тис. грн.; 

- кількість суб’єктів господарської діяльності – платників акцизного податку на 

підакцизні товари, на яких поширюватиметься дія акта, осіб; 

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту; 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта. 

 

Прогнозні показники результативності 
н/п Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві податки 

та збори 

Всього за 

2022 рік 

в т.ч. за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 

Разом надходжень до місцевого 

бюджету (очікуваний обсяг 

надходжень, тис.грн.), в тому числі: 

17178,0 2580,7 2580,7 7150,8 4865,8 

2 

Кількість суб`єктів 

господарювання та/або фізичних 

осіб, на яких поширюватиметься 

дія акта 

39 39 39 39 39 

3 

Час, що витрачатиметься 

суб’єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов’язаними з 

виконанням вимог акта, години на 

1 суб’єкта . 

2,5 години 

4 

Розмір коштів, що витрачатимуться 

суб’єктами господарювання та/або 

фізичних осіб, пов’язаними з 

виконаннями вимог акту. 

- на сплату податку 

- на адміністративні витрати 

 

 

1272400,00 

 

 



5 

Рівень поінформованості суб`єктів 

господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта, 

Оприлюднення прийнятого 

рішення: 

- на офіційному сайті громади 

https://krkut.com.ua/; 

- в районній газеті «Промінь». 

високий 

 
 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта  
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

виконавчим комітетом Краснокутської селищної ради. 
  
Метод проведення відстеження результативності: 
Статистичний 
  
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності: 
Статистичні  
- аналітичні показники  ГУ ДПС  у Харківській області; 

- інформація фінансового управління Краснокутської селищної  ради.  
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом 

статистичного аналізу показників надходжень акцизного податку від реалізації 

підакцизних товарів.  
Повторне відстеження буде здійснюватись у вересні 2022 року після набуття 

чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння 

показників базового та повторного відстеження. 

 

 

Начальник фінансового управління 

Краснокутської селищної ради                                            Надія ПІСНА   
 
 

 
                                                

https://krkut.com.ua/


                  Додаток 2 

                                                                                    до аналізу регуляторного впливу  

                                                         проєкту рішення Краснокутської 

                                                           селищної ради «Про встановлення 

                                                                    ставки акцизного податку від реалізації 

    підакцизних товарів на території Краснокутської 

                                                                             селищої територіальної громади на 2022 рік» 

 
 

ТЕСТ 

Малого підприємництва (М-тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо 

оцінки впливу регулювання. 

 
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів 

малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких 

необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 19 квітня 2021 

року по 20 травня 2021 року. 

 

Порядковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі 

столи, наради, робочі зустрічі 

тощо), інтернет консультації 

прямі (інтернет-форуми, 

соціальні мережі тощо), запити 

(до підприємців, експертів, 

науковців тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні 

результати 

консультацій 

1 Робочі наради та зустрічі 4 Обговорено 

запропоновані 

ставки податків. 

Отримано 

інформацію від 

представників 

малого бізнесу щодо 

необхідних ресурсів 

(витрат часу та 

матеріальних 

витрат) на 

запровадження 

регулювання 

2 Телефонні консультації 7 Обговорено ставки 

податку та вирішено 

залишити розміри 

ставок на рівні 

запропонованих 

 

 

 

 

 



2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 

39 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 4 (одиниць) та мікропідприємництва 

35 (одиниць). 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 10,3% (відсотків). 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання. 

 
Поряд

ковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати на 

п’ять років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

регулювання 

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, 

 машин, механізмів) 

0  0 0 

2 Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний 

облік у визначеному органі 

державної влади чи 

місцевого самоврядування 

0 0 0 

3 Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати – витратні матеріали) 

0 0 0 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

0 0 0 

5 Інші процедури (сплата 

податків та зборів, 

визначених рішенням 

селищної ради на 2022 рік), 

гривень 

2927,600 
(розрахункова 
середня сума 

сплати 

податків одним 

суб’єктом 
малого 

підприємництв

а за умови 
встановлення 

ставок згідно 

запропоновано
го проєкту) 

2927,600 

 

14638,100 

6 Разом, гривень (сума рядків 

1+2+3+4+5) 

2927,600 

 

2927,600 

 

14638,100 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

39 

8 Сумарно, гривень 114176,400 114176,400 570882,000 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва 

щодо виконання регулювання та звітування 



(Для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна 

плата , що згідно прогнозу у 2022 році становитиме 6700 грн. та у погодинному 

розмірі 40,36 грн., відповідно до Бюджетної резолюції затвердженої Кабінетом 

Міністрів України) 

9 Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

1год*40,36 

грн.=40,36  

0  0 

10 Процедури виконання вимог 

регулювання 

0,5год*40,36 

грн.=20,18  

0,5год*43,23 

грн.=21,62  

108,10 грн. 

11 Процедури офіційного 

звітування 

1год*40,36 

грн.=40,36 

1год*43,23 

грн.=43,23 

216,15 грн. 

12 Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок 

0 0 0 

13 Інші процедури 0 0 0 

14 Разом, гривень 100,90  64,85 324,25 

15 Кількість суб’єктів малого 

підпрємництва, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

39 

16 Сумарно, гривень 3935,100 2529,150 12645,750 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і 

мікропідприємництва 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, 

оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання. 
 

№ Показник У перший рік 

(стартовий 

рік 

впровадження 

регулювання) 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на 

виконання регулювання 

114176,400 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

57714,800 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання 

запланованого регулювання 

171891,200 

 

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для 

суб’єктів малого і мікропідприємництва 

0 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання 

171891,200 

 

 

 



 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання. 

 

На основі аналізу визначено, що зазначена сума платежів є прийнятною 

для суб’єктів малого підприємництва, а впровадження компенсаторних 

(пом’якшувальних) процедур не потрібно. 

 

 

 

Начальник фінансового управління 

Краснокутської селищної ради                                       Надія ПІСНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


