
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акту - рішення 

Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 551  

«Про встановлення ставок єдиного податку» 

 

1. Вид та назва регуляторного акту: 

Рішення Кропивницької міської ради «Про встановлення ставок єдиного 

податку». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  

Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акту є: 

забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо 

встановлення місцевих податків і зборів, зокрема, єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців І та ІІ груп спрощеної системи оподаткування на 

території Кропивницької міської територіальної громади; 

відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування 

при вирішенні питань, пов’язаних зі встановленням та справлянням місцевих 

податків і зборів, зокрема, єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І та 

ІІ груп спрощеної системи оподаткування. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  з 20.04 по 20.05.2022. 

 

5. Тип відстеження: базове.  

 

6.  Метод одержання результатів відстеження результативності: 
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів, а саме: враховувалися дані звітних документів  

від ГУ ДПС в Кіровоградській області та фінансового управління 

Кропивницької міської ради. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних:  

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 

аналізу показників звітного періоду (01.01.2021 – 01.01.2022) з показниками за 

попередній період (01.01.2020 – 01.01.2021) щодо надходжень до бюджету 

громади та чисельності платників податку на підставі звіту фінансового 

управління Кропивницької міської ради та інформації Головного управління  

ДПС у Кіровоградській області. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акту: 



Показник 2020 рік                2021 рік  

Розмір надходжень до місцевого 

бюджету, млн грн, в т.ч. 

платники єдиного податку І і ІІ група 

197,0 

 

34,6 

231,1 

  

48,3 

Кількість суб'єктів господарювання 

та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акту, од 

5214 5874 

Рівень поінформованості суб'єктів 

господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акту 

Суб’єкти малого підприємництва проінформовані  

про рішення Кропивницької міської ради «Про 

встановлення ставок єдиного податку» шляхом 

опублікування його на офіційному сайті міської 

ради.  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей будуть здійснені при повторному відстеженні. 

 

 

 

В.о. директора департаменту                                           Тетяна ЛОМОВА 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Антоніна Малиновська 356151 


