
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності рішення Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області від 10.07.2020 року 

«Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців, які  здійснюють діяльність по спрощеній системі 

оподаткування, обліку та звітності» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, 

дата його прийняття та номер 

Рішення Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області від 10.07.2020 року «Про встановлення фіксованих ставок єдиного 

податку для фізичних осіб-підприємців, які  здійснюють діяльність по спрощеній 

системі оподаткування, обліку та звітності». 

 

2. Назва виконавця заходів відстеження 

Секретар Нижньосироватської сільської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі 

надходження до сільського бюджету; створення умов для нових робочих місць, 

зниження рівня безробіття; підтримку ділової та інвестиційної привабливості, 

розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг. 

 

4. Строк виконання заходів відстеження 

Відстеження проводилось з 01.10.2020  року по 30.10.2020 року. 

 

5. Тип відстеження (базовий, повторний або періодичний) 

Застосовувався базовий тип відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

При одержанні результатів відстеження застосовувався аналіз інформації 

від відділу планово-фінансового та економічного розвитку Нижньосироватської 

сільської ради. 

 

7. Дані або припущення, на основі яких відстежувалася результативність,                  

а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акту проведено на підставі 

статистичної інформації та відомостей про фактичні надходження до сільського 

бюджету єдиного податку суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, які 

здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані на території сільської 

ради.  

 

 



8. Кількісні та  якісні значення показників результативності акта 

Звернення, заяви або скарги від суб’єктів господарювання щодо витрат 

великої кількості часу на сплату єдиного податку, нерозуміння механізму 

справляння єдиного податку та обчислення його суми залежно від виду 

господарської діяльності не надходили.  

Показники результативності 

Станом на 

дату 

Кількість платників єдиного податку, од. 

сільгосп- 

товаровироб- 

ники 

юридичні особи 

фізичні особи-підприємці, 

з них: 

I група та II група 

01.10.18 2 8 101 

01.10.19 2 10 106 

01.10.20 1 10 114 

 

За період 

Сума надходжень до сільського бюджету від сплати єдиного 

податку, тис. грн. 

сільгосп- 

товаровироб- 

ники 

Юридичні особи 

Фізичні особи-

підприємці  

 

за 9 міс. 

2018 р. 

1,7 

 

1240,2 1341,960 

за 9 міс. 

2019 р. 

2,1 853,8 1167,680 

за 9 міс. 

2020 р. 

0,768 592,2 1798,445 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

 Цілі, поставлені прийняттям регуляторного акту, досягнуто, а саме: 

впорядковано сплату єдиного податку суб’єктами підприємництва, які 

працюють на спрощеній системі оподаткування, що забезпечило сталі 

надходження до сільського бюджету; створення умов для нових робочих місць.  

Подальше відстеження результативності регуляторного акта за типом 

відстеження – повторне. Проводитиметься через рік після набрання чинності 

рішення Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області 

від 10.07.2020 року «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців, які  здійснюють діяльність по спрощеній системі 

оподаткування, обліку та звітності» (набирає чинності з 01.01.2021 року). 

 

Сільський голова      В.Ю. Суспіцин 

02.11.2020 р.                                                 
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