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про періодичне відстеження  результативності регуляторного акта -
Рішення Слов’янської міської ради від 13.01.2012 р. № 1-ХXIІ-6  «Про

затвердження Положення про сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
першої та другої груп платників єдиного податку»

1.Вид та назва регуляторного акта
Рішення Слов’янської міської ради від 13.01.2012 р. № 1-ХXIІ-6  «Про затвердження

Положення про сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп
платників єдиного податку».

2.Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
Фінансове управління Слов’янської міської ради.

3.Цілі прийняття акта 
Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є:
-  виконання діючих законодавчих актів  – Податкового кодексу України,  Бюджетного

кодексу  України,  Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської діяльності»; 

- упорядкування відносин між органами місцевої влади та місцевого самоврядування з
фізичними особами-підприємцями, які відносяться до  першої та другої груп платників єдиного
податку з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

- забезпечення відповідальності нормативно-правового документа сучасним напрямкам
податкової політики держави;

-  забезпечення  вдосконалення  процедури  застосування  спрощеної  системи
оподаткування, запобігання ухиленню від оподаткування;

-  створення  рівних  прав  і  можливостей  для  всіх  фізичних  осіб-підприємців,  які
здійснюють підприємницьку діяльність у місті Слов’янську

- поповнення доходної частини міського бюджету за рахунок стабільних надходжень від
сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої  та другої  груп  платників
єдиного податку

4. Строк виконання заходів з відстеження 
З 08 червня   по 08 липня 2018 року.

5. Тип відстеження
Періодичне.
 
6. Метод одержання результатів відстеження результативності
Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких  відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних

Відстеження   результативності  даного  регуляторного  акта  проведено   на  основі
узагальнення і аналізу статистичної інформації отриманої від Слов’янської ОДПІ ГУ ДФС у
Донецькій області  щодо кількості фізичних осіб-підприємців першої та другої груп платників
єдиного податку та надходжень до місцевого бюджету від сплати ними єдиного податку. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.   
 Даний регуляторний акт почав діяти з 01 січня 2012 року. У зв’язку зі змінами внесеними

до  Податкового  кодексу  України  Слов’янською міською радою були  прийняті  рішення  від
03.04.2015  №  23-LXXVI-6  «Про  внесення  змін  до  рішення  Слов’янської  міської  ради  від



13.01.2012  №  1-XXII-6  «Про  затвердження  Положення  про  сплату  єдиного  податку  для
фізичних осіб підприємців першої та другої груп платників єдиного податку» та від 15.02.2017
№  30-XX-7 «Про внесення змін в рішення Слов’янської міської ради від 13.01.2012 № 1-XXII-6
«Про затвердження  Положення про сплату єдиного податку для фізичних  осіб  підприємців
першої та другої груп платників єдиного податку».
           На даний момент, згідно вищевказаних рішень на території міської ради   діють ставки
єдиного  податку  для  платників  першої  групи,  які   встановлюються  у  відсотках  (фіксовані
ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1
січня податкового (звітного) року у межах до 10 відсотків, другої групи - у відсотках (фіксовані
ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року у межах до 20 відсотків.

    Згідно  Закону  України  «Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської  діяльності»  проводилися  відстеження  даного  нормативно-правового  акту.  Так
останнє періодичне відстеження проводилося у  липні-серпні 2016 року.

Показники результативності регуляторного акту наведені в таблиці 1.
                                                                                                                           Таблиця 1.

Кількісні та якісні показники результативності регуляторного акту - рішення
Слов’янської міської ради від 13.01.2012 р. № 1-ХXIІ-6  «Про затвердження Положення про

сплату єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп платників
єдиного податку»

Статистичні показники результативності
Періодичне
відстеження
2016 року, дані
за  2015  рік,
факт

Періодичне
відстеження
2018  року,
дані  за  2017
рік, факт

Оцінка
результат-
тивності

Кількість  ФОП платників  єдиного податку
першої групи, осіб

125 243 +118

Кількість  ФОП платників  єдиного податку
другої групи, осіб

1546 1643 +97

РАЗОМ, кількість ФОП платників єдиного
податку першої та другої груп, осіб

1671 1886 +215

Cума  надходжень  від  сплати  єдиного
податку,  яка  надійшла  до  бюджету  міста,
від  ФОП  першої  та  другої  груп
(розрахункова), тис.грн. 

4227,9 10005,9 +5778

При періодичному  відстеженні   в  червні-липні  2018 року  бюджетом міста  отримано
надходжень за 2017 рік від 1886 фізичних осіб-підприємців першої та другої груп  платників
єдиного податку в сумі 10005,9 тис.грн. (розрахунково).

Аналіз свідчить, що в порівнянні з попереднім  відстеженням  фактом 2015  року в 2017
році   надходження  збільшились  на  5778,0  тис.грн.,  що  пов’язано  зі  збільшенням  кількості
фізичних осіб-підприємців першої та другої груп платників  єдиного податку на 215 осіб (12,9
%), збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Динаміка надходжень до місцевого бюджету від сплати єдиного податку фізичними 
особами-підприємцями першої та другої груп платників єдиного податку  та їх кількості за 
2015-2017 роки та 1 квартал 2018 року наведена в таблиці 2.                 

                                                                                                                    Таблиця 2
Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік  1

квартал
2018 рік



Кількість  ФОП  платників  єдиного
податку першої групи, осіб

125 134 243 230

Кількість  ФОП  платників  єдиного
податку другої групи, осіб

1546 1573 1643 1626

РАЗОМ,  кількість  ФОП  платників
єдиного  податку  першої  та  другої
груп, осіб

1671 1707 1886 1856

Сума надходжень від  сплати  єдиного
податку,  яка  надійшла  до  бюджету
міста, від ФОП першої та другої груп,
тис.грн.(розрахункова).

4227,9 7068,5 10005,9 3364,8

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей.
         В цілому даний  регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, а
саме відповідає вимогам діючого законодавства  зі  змінами та доповненнями - Бюджетному
кодексу України, Податковому кодексу України(ПКУ), пункту 3 прикінцевих положень Закону
України від 07.12.2017 № 2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018
році» щодо не застосування вимог підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту
12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу
України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності", роз’яснень Державної фіскальної служби України(лист від 16.05.2017 № 8143/5/99-
99-12-02-03-16). . 
         Запровадження даного регуляторного акту  безумовно дало позитивний вплив на розвиток
малого та середнього бізнесу міста, збільшилась кількість фізичних осіб-підприємців. Доходна
частина  міського  бюджету  щорічно  поповнюється  за  рахунок  стабільних  надходжень  від
сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої  та другої  груп  платників
єдиного податку.
          Нарікання від користувачів  акту відсутні.  На даному етапі  соціально-економічного
розвитку  міста регуляторний акт  змін і доповнень не потребує.         

Даний звіт буде оприлюднений на сайті Слов’янської міської ради www  .  slavrada  .  gov  .  ua 
 у десятиденний  строк з дня його підписання. 

Міський голова                                                                                             В.М.Лях

Начальник 
Фінансового управління
Слов’янської міської ради                                                                           І.Г.Ковальов
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