
Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту 

«Про місцеві податки і збори в Баштечківській сільській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік»  

 

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого 

відстежується: 

Рішення Баштечківської сільської ради «Про місцеві податки і збори 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: 

-  встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих 

податків та зборів; 

- встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих 

податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів 

господарювання та відповідно до Податкового кодексу України;  

-  збільшення надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади 

за рахунок встановленя місцевих податків та зборів; 

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих 

податків та зборів при формуванні бюджету. 

 

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: базове. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

Відстеження результативності регуляторного акта проводиться відповідно 

до статистичної звітності, яка надходить до державної податкової інспекції від 

суб’єктів господарської діяльності, які сплачують місцеві податки і збори, дані 

відділу доходів, бухгалтерського обліку та звітності Баштечківської сільської 

об'єднаної територіальної громади. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних: 

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акта були використані такі показники результативності: 

- кількість платників місцевих податків та зборів; 

- обсяг надходжень місцевих податків та зборів до місцевого бюджету; 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих 

податків і зборів. 

  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 



 

Показники 

результативності 

  Кількість 

платників, од. 

Обсяг надходжень 

за 2018 рік 

Обсяг надходжень 

за 2019 рік 

(очікувані) 

Місцеві податки і збори, в 

т.ч. 
 2591453,83 2805572,4 

Єдиний податок 154 2026122,83 2121464,4 

Земельний податок  1303 509680 582000 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної 

ділянки 

29 55651 102108 

Транспортний податок - - - 

Туристичний збір - - - 

Рівень поінформованості 

суб’єктів господарювання – 

платників місцевих податків 

і зборів 

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, 

зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів 

оприлюднювались на сайті Баштечківської ОТГ 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: 

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить поповнення дохідної 

частини бюджету об’єднаної територіальної громади для забезпечення 

реалізації програм соціально-економічного розвитку громади, збільшення 

суспільних благ у об’єднаній територіальній громаді. 

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  


