
Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту 

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку в 

Баштечківській сільській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік»  

 

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого 

відстежується: 

Проект Рішення Баштечківської сільської ради «Про встановлення ставок 

та пільг із сплати земельного податку в Баштечківській сільській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: 

Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради. 

 

3. Цілі прийняття акту: 

Основними цілями прийняття даного регуляторного акту є: 

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізація 

наданих органам місцевого самоврядування повноважень; 

- забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати 

земельного податку;  

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування 

при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням земельного податку; 

- вдосконалення відносин між сільською радою, органами Державної 

фіскальної служби в Черкаській області та суб’єктами господарювання, 

пов’язаних зі справлянням земельного податку. 

 

4. Термін виконання заходів відстеження: 

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося до 

дня набрання його чинності з 02.09.2019 року по 30.09.2019 року. 

 

5. Тип відстеження: застосовувався базовий тип відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

Відстеження результативності регуляторного акта проводиться 

статистичним методом. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

Аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині 

інформації щодо розміру надходжень до сільського бюджету, кількості осіб, на 

яких поширюватиметься дія акту. 

  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту: 

 



Назва показника 2018 рік (факт.) 
2019 рік 

(очікувані) 

Нараховано плати за землю з фізичних осіб в 

сільський бюджет (тис.грн.) 
488.82 554.00 

Кількість фізичних осіб 1037 1085 

Нараховано плати за землю з юридичних осіб в 

сільський бюджет (тис.грн.) 
20.89 28.00 

Кількість юридичних осіб 17 17 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

Проект рішення розроблено з ціллю: 

- виконання вимог чинного законодавства; 

- врегулювання правовідносин між Баштечківською сільською радою 

та платниками плати за землю; 

- встановлення ставок місцевого податку на майно в частині плати за 

землю на 2020 рік, які б дозволили збільшити надходження до 

сільського бюджету для виконання програм соціально – 

економічного розвитку громади. 

Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» з метою оцінки ступеню досягнення 

цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде 

здійснюватись за допомогою повторного відстеження, через рік з дня набрання 

чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних. 

 

 

Сільський голова                                                          В. Примак  


