
Аналіз 

впливу регуляторного акта 
Назва проекту регуляторного акта:  Проект рішення районної ради  «Про затвердження порядку і нормативів відрахування 

частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до районного 

бюджету у 2022 бюджетному році» 

Регуляторний орган: Районна рада 

Розробник документа: управління фінансів , економіки та забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування 

райдержадміністрації 

Відповідальна особа: начальник управління 

Контактний телефон, e-mail:  (03840) 4-05-98,  6810ufezvoms@sheprda.gov.ua 

№ 

з/п Розділ 
 

Опис 

1 2 3 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати 

шляхом  державного регулювання: 

 - опис проблеми та її проявів 

   

 

 

 

- причини та умови виникнення проблеми 

 

 

 

 

 

 

- обґрунтування неможливості її розв’язання за 

допомогою ринкових механізмів 

 

- обґрунтування неможливості її  розв’язання за 

допомогою чинних регуляторних актів 

 

 

- відсутність порядку залучення частини чистого 

прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх 

об’єднань, які належать до спільної власності 

територіальних громад району 

 

- відсутність нормативного акта районної ради з 

порушеного питання -  порядку і нормативу 

відрахування частини чистого прибутку (доходу) до 

місцевого бюджету господарськими організаціями, що 

належать до комунальної власності територіальної 

громади, які встановлюються відповідними радами 

згідно чинного законодавства 

- відсутність нормативного акта районної ради з 

порушеного питання на 2022 рік 



 

 

2. Цілі державного регулювання: 

що передбачається зробити для вирішення проблеми 

 

- прийняття районною радою рішення з даного питання 

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей державного 

регулювання  

 

 

- причини відмови від застосування альтернативних 

способів 

 

Відсутні 

 

 

 

- наявність способу досягнення мети шляхом 

державного регулювання  

 

 

4.  Механізм, який пропонується застосувати для 

розв’язання проблеми, і відповідні заходи: 

- опис механізму досягнення цілей державного 

регулювання 

 

 

 

 

- основні заходи, які будуть вжиті 

 

 

 

- підготовка матеріалів щодо порядку і нормативу 

відрахування частини чистого прибутку (доходу) до 

місцевого бюджету господарськими організаціями, що 

належать до комунальної власності територіальної 

громади Шепетівського району 

 

- проведення аналізу регуляторного впливу, подання 

районній раді на розгляд проекту рішення та 

затвердження  

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених 

цілей у разі прийняття регуляторного акта: 

 

- оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з 

визначенням та порівнянням позитивних і негативних 

обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта 

 

 

 

 

- можливість відхилення проекту акта при публічному 

обговоренні 

 

 



   

- оцінка можливості впровадження та виконання вимог 

акта органами влади, фізичними та юридичними 

особами 

 

 

 

- характеристика механізму повної  або часткової 

компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних 

наслідків дії акта 

 

- зазначається періодичність здійснення державного 

контролю та нагляду за додержанням вимог акта 

 

 

- затверджене районною радою зазначене вище рішення, 

яке буде розміщене в мережі Інтернет і опубліковане в 

засобах масової інформації, є обов’язковим для 

виконання усіма учасниками процесу оподаткування та 

сплати частини чистого прибутку до бюджету 

 

- шкода відсутня 

 

 

 

- щоквартально 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта: 

 

- надходження до загального фонду районного бюджету 

частини чистого прибутку (доходу) господарських 

організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади Шепетівського району  

 

7. Обґрунтування строку дії акта: 

  - здійснюється з урахуванням достатності цього строку 

для розв’язання проблеми та досягнення цілей 

регулювання 

 

 

 

2022 рік 



8. Визначення показників результативності акта –

показники,  за допомогою яких через певний період часу 

можливо перевірити, чи досягає регуляторний акт 

задекларованих цілей, чи ні. 

Прогнозні значення цих показників встановлюються 

протягом різних періодів після набрання чинності актом, 

можуть бути виражені у кількісній формі, у разі 

неможливості обчислення розмірів тієї чи іншої 

вигоди/витрати наводиться текстовий опис 

результативності регуляторного акта.  

- Обов’язковими серед показників результативності  

повинні бути: 

 

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних 

осіб, на яких поширюватиметься дія акта 

 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання 

та/або фізичних осіб з основних положень акта 

- очікуване збільшення обсягу загального фонду 

районного бюджету за рахунок нового джерела 

надходжень – частини чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, які 

належать до спільної власності територіальних громад 

району 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 суб’єкти господарювання – юридичні особи 

 

 

- розміщення тексту акта в мережі Інтернет та 

друкованих засобах масової інформації                                                         

9. Визначення заходів з відстеження результативності 

акта: 

- зазначаються строки базового та повторного 

відстеження результативності акта 

- зазначається вид даних, які використовуються для 

відстеження (статистичні, наукові дослідження, 

опитування) 

- вказується, хто проводить ці заходи та хто готує 

зведений результат 

 

 

- лютий 2022року 

- ІV квартал 2022 року 

 

- статистичні 

 

- управління фінансів , економіки та забезпечення 

взаємодії з органами місцевого самоврядування, 

Шепетівська державна податкова інспекція Головного 

управління державної податкової служби у 

Хмельницькій області 

 

Начальник управління              Лариса СОРОКА 


