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З В І Т 

про періодичне відстеження  результативності регуляторного акта - 
Рішення Слов’янської міської ради від 13.01.2012 р. № 1-ХXI І-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. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження  
 З  12 липня по 10 серпня 2016 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, а саме були встановлені 

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



єдиного податку у фіксованому розмірі у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 01 січня податкового(звітного) року.  

   У зв’язку зі змінами внесеними до пункту 291.4 ст.291 Податкового  кодексу  України 
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014  № 71-VIIІ, Слов’янською міською 
радою було прийнято рішення від 03.04.2015 № 23-LXXVI-6 «Про внесення змін   в рішення 
Слов’янської міської ради від 13.01.2012 № 1-ХХІІ-6 «Про затвердження Положення про 
сплату єдиного податку  для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп платників 
єдиного податку». Зміни внесені до пункту 1 Положення  і стосуються збільшення річного 
обсягу доходів фізичних осіб-підприємців першої та другої груп платників єдиного податку. 

 
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 

Повторне 
відстеження 
2013 року, дані 
за 2012 рік, 
факт 

Періодичне 
відстеження 
2016, дані за 
2015 рік, 
факт 

Оцінка 
результат- 
тивності 

Кількість ФОП платників єдиного податку 
першої групи, осіб 

378 125 -253 

Кількість ФОП платників єдиного податку 
другої групи, осіб 

2501 1546 -955 

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

2879 1671 -1208 

Сума надходжень від сплати єдиного 
податку, яка надійшла до бюджету міста, 
від ФОП першої групи, тис.грн. 

418,8 165,0 -253,8 

Сума надходжень від сплати єдиного 
податку, яка надійшла до бюджету міста, 
від ФОП першої групи, тис.грн. 

5796,2 4062,9 -1733,3 

РАЗОМ, сума надходжень від сплати 
єдиного податку, яка надійшла до бюджету 
міста, від ФОП першої та другої груп, 
тис.грн. 

6215,0 4227,9 -1987,1 

Мінімальна заробітна плата встановлена 
законом на 01 січня податкового (звітного 
року), грн.. 

1073,00 1218,00 +145,00 

Рівень поінформованості СПД стосовно 
положень регуляторного акта, % 

100 100 100 

 
 
Фактично при періодичному  відстеженні  в липні-сернпні 2016 році  бюджетом міста 

отримано надходжень за 2015 рік від 1671 фізичних осіб-підприємців першої та другої груп  
платників єдиного податку в сумі 4227,9 тис.грн.  

Аналіз свідчить, що в порівнянні з повторним відстеженням  фактом 2012 року в 2015 році  
надходження зменшились на 1987,1 тис.грн., що пов’язано зі зменшенням кількості фізичних 
осіб-підприємців першої та другої груп платників  єдиного податку на 1208 осіб (42,0 %). 



Динаміка надходжень до місцевого бюджету від сплати єдиного податку фізичними 
особами-підприємцями першої та другої груп платників єдиного податку за 2012-2015 роки 
наведена в таблиці 2.                  

                                                                                                                    Таблиця 2 
Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Кількість ФОП платників єдиного 
податку першої групи, осіб 

378 305 158 125 

Кількість ФОП платників єдиного 
податку другої групи, осіб 

2501 2334 1530 1546 

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

2879 2639 1688 1671 

Сума надходжень від сплати єдиного 
податку, яка надійшла до бюджету 
міста, від ФОП першої групи, тис.грн. 

418,8 370,8 189,6 165,0 

Сума надходжень від сплати єдиного 
податку, яка надійшла до бюджету 
міста, від ФОП першої групи, тис.грн. 

5796,2 5809,2 3676,8 4062,9 

РАЗОМ, сума надходжень від сплати 
єдиного податку, яка надійшла до 
бюджету міста, від ФОП першої та 
другої груп, тис.грн. 

6215,0 6180,0 3866,4 4227,9 

 
Зменшення кількісних і якісних показників результативності регуляторного акту, 

отримане за результатами відстеження в 2014 та 2015 роках  пояснюється складною соціальною 
і політичною ситуацією в країні та місті, і не може бути враховане в визначені тенденції.  

 
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, результати 
реалізації його положень забезпечують законність здійснення підприємницької діяльності 
суб’єктами господарювання у відповідності з порядком придбання, використання, обліку, 
звітності та контролю за повнотою і своєчасністю сплати єдиного податку, створюють рівні 
права і можливості для всіх підприємців фізичних осіб, які здійснюють свою діяльність на 
території міста Слов’янська.  
         Запровадження  даного регуляторного акту  безумовно дало позитивний вплив на 
розвиток малого та середнього бізнесу міста.  
          Нарікання від користувачів акту відсутні. На даному етапі соціально-економічного 
розвитку  міста регуляторний акт  змін і доповнень не потребує. 

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


