
Аналіз регуляторного впливу 
до проекту рішення Степанківської сільської ради

Про встановлення Збору за місця для 
паркування транспортних засобів та 
затвердження відповідного Положення на 2019 рік

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Степанківської сільської ради «Про 
встановлення Збору за місця для паркування транспортних засобів та затвердження 
відповідного Положення на 2019 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного
регулювання.
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення розмірів ставок місцевих 
податків і зборів відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

В пункті 12.3. статті 12 Податкового кодексу України встановлено, що сільські, 
селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 
законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх 
повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) місцеві ради 
обов’язково установлюють ставку збору за місця для паркування транспортних засобів.

Таким чином, на виконання вище перелічених Законів України, Податкового кодексу 
України та з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між 
громадянами, суб’єктами господарювання, органами місцевого самоврядування та 
фіскальними органами, Степанківській сільській раді необхідно прийняти проект 
регуляторного акту - рішення сесії сільської ради «Про встановлення Збору за місця для 
паркування транспортних засобів та затвердження відповідного Положення на 2019 рік».

2. Мета та завдання регулювання
Метою прийняття Степанківською сільською радою даного регуляторного акта є 

удосконалення системи оподаткування з урахуванням змін у податковому законодавстві, 
забезпечення можливості здійснення державного контролю та нагляду за додержанням 
вимог чинного законодавства.

Завданням запропонованого проекту рішення є встановлення збору з& місця для 
паркування транспортних засобів на 2019 рік.

3. Очікувані результати
При умові затвердження даного рішення буде вдосконалено режим нагляду та контролю 

за вимогами чинного податкового законодавства:
- дозволить забезпечити бюджет громади додатковими фінансовими ресурсами за рахунок 

збору за місця для паркування транспортних засобів.
Для населення:

Збільшення видатків на соціальну сферу від зростання дохідної частини бюджету.

4. Визначення цілей державного регулювання.
- забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету;
- забезпечення дотримання вимог діючого законодавства;



- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні 
питань, пов'язаних з затвердженням ставки збору за місця для паркування транспортних засобів 
на території Степанківської сільської ради.

5. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:

Вид альтернативи Опис альтернативи

Неприйняття регуляторного акта 

(далі -  Альтернатива 1)

У разі відмови від введення в дію 
запропонованого проекту регуляторного акта 
цілі державного регулювання по місцевих 
податках і зборах будуть забезпечені 
частково, у зв’язку з невідповідністю із 
діючими чинними нормами Податкового 
кодексу України

Прийняття запропонованого проекту 
регуляторного акта

(далі -  Альтернатива 2)

Безумовність обраного виду правового 
регулювання ґрунтується на імперативності 
(загальнообов’язковості) прийняття рішень 
про місцеві податки і збори Степанківською 
сільською радою, що передбачено чинним 
законодавством.
Забезпечуватиметься виконання програм 
соціального та економічного розвитку 
громади, вирішення проблем громади.

6. Ризик впливу зовнішніх чинників
Мінімальний (зміна чинного законодавства).

7. Обґрунтування строку чинності.
Дане рішення чинне з 01.01.2019 по 31.12.2019 р. Згідно податкового Кодексу України 

місцеві податки і збори затверджуються кожен рік до 15 липня на наступний податковий 
рік.

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження 
результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися згідно з 
методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 
«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності 
регуляторного акта», у межах строків, встановлених ст.10 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відстеження 
результативності даного рішення буде проведено до набрання чинності рішення.

Сільський голова І.М. Чекаленко


