
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА 

проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
_________________________________________________________________________________________ 

 (назва проєкту акта) 
1. Період реалізації акта (рік) 
Початок реалізації акта ___2022_ 

Кінцевий термін реалізації акта __ постійно __ 

 

2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проєкту акта 
 

Назва показника результату Одиниця виміру Поточний рік 

(2022) 
Рік 

(2023) 
Рік 

(2024) 
Рік 

(2025) 

Стратегічна ціль 1  Земельна реформа 
Підвищення ефективність використання земель 

сільськогосподарського призначення суб’єктами 

державного сектору економіки через створення 

організаційно-правового механізму для 

удосконалення їх організаційно-правової форми 

та заміни титулу права постійного користування 

земельними ділянками на оренду земель. 

Од. (правовий 

механізм) 

 

1    

Удосконалити порядок переоформлення права 

постійного користування земельними ділянками. 

Од. (правовий 

механізм) 

 

1    

Запровадження конкурентного порядку передачі 

в суборенду земельних ділянок державної, 

комунальної власності. 

Од. (правовий 

механізм) 

 

1    

Збільшення надходження від плати за землю до 

місцевих бюджетів. 

Тис. грн. (прогноз) 410 000 510 000 610 000 710 000 

 

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта 
 

Реалізація положень проекту акта не потребуватиме додаткових витрат Державного бюджету України. 

 

 

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта 

 

Реалізація положень проекту акта не потребуватиме додаткових витрат Державного бюджету України. 

 

 

5. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків 

 



2 

Питання Поточний рік 

(2022) 
Рік 

(2023) 
Рік 

(2024) 
Рік 

(2025) 

так ні так ні так ні так ні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Державна підтримка та допомога 

Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни 

у наданні державної підтримки та/або допомоги 

фізичним/юридичним особам? 

 ні  ні  ні  ні 

Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни 

у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним 

заінтересованим сторонам?  

 ні  ні  ні  ні 

2. Оплата праці 

Чи будуть змінюватись умови оплати праці 

працівників установ та організацій, що 

утримуються з відповідних бюджетів? 

 ні  ні  ні  ні 

Чи буде збільшено/зменшено чисельність 

працівників бюджетної установи?  

 ні  ні  ні  ні 

3. Майно, роботи, послуги 

Чи будуть придбавати / передавати / списувати 

рухоме/нерухоме майно? 
 ні  ні  ні  ні 

Чи планується отримання майна у натуральній 

формі, яке потребуватиме у подальшому 

обслуговування?  

 ні  ні  ні  ні 

Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі 

товарів, робіт і послуг? 
 ні  ні  ні  ні 

Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-

системи / курси / реєстри тощо?  
 ні  ні  ні  ні 

Чи треба буде проводити комунікаційні заходи 

та/або заходи з інформування щодо нових 

процедур і правил для працівників?  

 ні  ні  ні  ні 

Чи будуть зменшуватися або збільшуватися 

видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, 

оренду, поточний ремонт тощо? 

 ні  ні  ні  ні 

Чи треба буде проводити базове навчання для 

працівників? 
 ні  ні  ні  ні 
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4. Доходи 

Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні 

податки, збори та інші доходи?  
 ні  ні  ні  ні 

Чи буде змінено структуру наявних податків, 

зборів та інших доходів? 
 ні  ні  ні  ні 

Чи будуть змінюватись джерела здійснення 

видатків та надання кредитів з бюджету? 
 ні  ні  ні  ні 

Чи будуть будь-кому надаватись пільги в 

оподаткуванні? 
 ні  ні  ні  ні 

5. Боргові зобов'язання та гарантії 

Чи відбудеться вплив на обсяг 

державного/місцевого боргу та гарантованого 

державою / Автономною Республікою Крим, 

обласною радою чи територіальною громадою 

міста боргу? 

 ні  ні  ні  ні 

6. Повноваження 

Чи будуть передаватись повноваження на 

здійснення видатків з державного до місцевих 

та/або з місцевих до державного бюджетів? 

 ні  ні  ні  ні 

 

 

 

 

6. Базові показники 

 

Реалізація положень проекту акта не потребуватиме додаткових витрат Державного бюджету України або місцевих бюджетів. 

 

 

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки 
Вид бюджету ________МІСЦЕВІ 

 

 

 

 

7.1. Видатки на здійснення заходів, передбачених проєктом акта, та доходи бюджету 
тис. грн 
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Показники Поточний рік 

(2022) 

Рік 

(2023) 

Рік 

(2024) 

Рік 

(2025) 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Видатки бюджету 

згідно з проєктом 

акта, усього 

(підпункт 1.1 + 

підпункт 1.2) 

            

у тому числі:             

1.1. Збільшення 

видатків (+), усього 
            

1.2. Зменшення 

видатків (-), усього 

                        

2. Доходи бюджету 

згідно з проєктом 

акта, усього 

(підпункт 2.1 + 

підпункт 2.2) 

            

2.1. Збільшення 

доходів (+), 

усього  

 410 000    410 

000 
 510 000     610 

000 

 610 000    710 

000 

 710 000    710 

000 

18010600 

Орендна плата з 

юридичних осіб 

 410 000    410 

000 
 510 000     610 

000 

 610 000    710 

000 

 710 000    710 

000 

2.2. Зменшення 

доходів (-), 

усього 

            

3. Видатки бюджету 

згідно з проєктом 

акта, які наявні у 

бюджеті, усього 

                        

4. Доходи бюджету 

згідно з проєктом 

акта, які наявні у 

бюджеті, усього 

                        

з них: 

(розписати за кодами 

бюджетної 

класифікації) 

                        

5. Загальна сума             
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додаткових 

бюджетних коштів, 

необхідна для 

реалізації проєкта 

акта (пункт 1 - 

пункт 2 - пункт 3 - 

пункт 4) 

6. Джерела 

покриття загальної 

суми додаткових 

бюджетних коштів 

(пункт 5), 

необхідних для 

реалізації проєктом 

акта, усього 

(підпункт 6.1 + 

підпункт 6.2) 

410 000  
410 

000 
510 000  

  610 

000 
610 000  

710 

000 
710 000  

710 

000 

6.1. Зменшення 

видатків бюджету (-

), усього 

                       

6.2. Збільшення 

доходів бюджету 

(+), усього 

410 000    410 

000 

 510 000     610 

000 

 610 000    710 

000 

 710 000    710 

000 

18010600 

Орендна плата з 

юридичних осіб 

 410 000    410 

000 

 510 000     610 

000 

 610 000    710 

000 

 710 000    710 

000 

 

7.2. Повернення кредитів до бюджету та розподіл надання кредитів з бюджету 
Реалізацію проекту акта не передбачає виникнення кредитних зобов’язань. 

 

7.3. Гарантії 

Реалізацію проекту акта не передбачає виникнення гарантійних зобов’язань. 

 

7.4. Запозичення 
Реалізацію проекту акта не потребує залучення коштів шляхом запозичення. 

 

 

 

8. Обґрунтування та припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати 

державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних 
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Поточний рік 

(2022) 
Реалізація проекту Закону України не потребуватиме витрат з державного бюджету або місцевих бюджетів у 2022 році та сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів 

від орендної плати у сумі 410 000 тис. грн 

Рік 

(2023) 

Реалізація проекту Закону України не потребуватиме  витрат з державного бюджету або місцевих бюджетів у 2022 році та сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів 

від орендної плати у сумі 510 000 тис. грн 

Рік 

(2024) 

Реалізація проекту Закону України не потребуватиме витрат з державного бюджету або місцевих бюджетів у 2022 році та сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів 

від орендної плати у сумі 610 000 тис. грн 

Рік 

(2025) 

Реалізація проекту Закону України не потребуватиме  витрат з державного бюджету або місцевих бюджетів у 2022 році та сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів 

від орендної плати у сумі 710 000 тис. грн 

 

 

Директор Департаменту землеустрою,  

використання та охорони земель                                                                                                                                                       Ольга ГАВЛЮК  


