
Звіт  
про періодичне відстеження результативності рішення Хорольської 

міської ради від 10.01.2012 року №2 «Про затвердження Положення про 

механізм справляння єдиного податку» 
  

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, 

дата його прийняття та номер: рішення міської ради «Про затвердження 

Положення про механізм справляння єдиного податку» від 10.02.2012 року 

№2. 

Відстеження здійснено: м.Хорол, вул.Незалежності, 37.  

 Цілі прийняття акта: встановлення механізму щодо сплати єдиного 

податку суб’єктами підприємницької діяльності м. Хорол 

Строк виконання заходів з відстеження: з 10.01.2012 року по 10.01.2016 

року. 

Тип відстеження: повторне. 

Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного 

акта здійснювався аналіз надходжень коштів по єдиному податку у 2012-

2016рр. 

Кількісні та якісні значення показників: Згідно внесених змін до 

Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єкти 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності поділяються на групи платників єдиного податку.       Ставки 

платників податку 1 та 11 груп встановлено в процентному відношення від 

мінімальної заробітної плати, тому  за :роки відстеження спостерігається ріст 

надходження. 

Код 

бюджетної 

класифікації 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
темп 

росту 

18050000 2.063.058 2.502.382 3.164.417 3.851.759 186,7% 

 

За чотири роки темп росту склав 186,7 % , в порівнянні з минулим 

роком ріст надходжень від єдиного податку від фізичних та юридичних осіб 

до міського бюджету склав 21,7%. 



Надходження по сплаті єдиного податку також зросли за рахунок 

приведення у відповідність ставок єдиного податку до кодів видів 

економічної діяльності, які зазначаються у реєстраційних картках платників 

податків, а також уникнення невірного віднесення певного виду діяльності, 

визначеного за кодом класифікатора видів діяльності до діючих ставок 

єдиного податку і це дало можливість залучити до оподаткування більшу 

кількість платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. 

  

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: рішення 

дев’ятнадцятої сесії міської ради №2 від 10.01.2012 року «Про  затвердження 

Положення про механізм справляння єдиного податку» з внесеними змінами 

та доповненнями внесеними рішенням шістдесят четвертої сесії міської ради 

№12 від 20.01.2015 року «Про внесення змін та доповнень до «Положення 

про механізм справляння єдиного податку» та рішенням шостої сесії міської 

ради сьомого скликання №101 від 29.01.2016 року «Про внесення змін та 

доповнення до Положення про механізм справляння єдиного податку» 

являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю 

відповідає чинному законодавству України та забезпечує порядок сплати 

єдиного податку на території м. Хорол 

23.03.2016р. 

 

Міський голова:                                                                       С.М.Волошин 

Захарова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


