Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту:
«Про місцеві податки і збори в Баштечківській сільській об’єднаній
територіальній громаді на 2019 рік»
1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого
відстежується:
Рішення Баштечківської сільської ради від 20 червня 2018 року № 27-2/VІІ
«Про місцеві податки і збори на 2019 рік».
2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Виконавчий комітет Баштечківської сільської ради.
3. Цілі прийняття акту:
- виконання вимог чинного законодавства;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах
визначених Податковим кодексом України;
- збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок встановлених
місцевих податків та зборів;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих
податків та зборів при формуванні бюджету.
4. Термін виконання заходів відстеження:
Від 01.10.2019 року по 21.11.2019 року.
5. Тип відстеження: повторне.
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:
- динаміка кількості 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:

2019 рік
Фактичні
надходження
2018 року
(грн.)

Фактичні
надходження за
9 місяців 2019
року (грн.)

Очікуване
виконання 2019
року (грн.)

5745578,65

5533697,81

6221375,39

Податок на майно

1275151

1222379

1302492

Земельний податок з
юридичних осіб

20885,82

24205,64

27859,97

Орендна плата з юридичних
осіб

1717972

1763944,26

2013834,45

Земельний податок з
фізичних осіб

488824

550257,84

553518,87

Орендна плата з фізичних
осіб

216623

164339,66

202205,7

Показники
результативності

Місцеві податки і збори, в
т.ч.

Транспортний податок

0

0

0

Туристичний збір

0

0

0

Єдиний податок

2026122,83

1808572,41

2121464,4

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта:
Прийняття даного регуляторного акту забезпечить поповнення доходної
частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціальноекономічного розвитку громади, збільшення суспільних благ у об’єднаній
територіальній громаді.
За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна
зробити висновок, що діючий регуляторний акт – рішення Баштечківської
сільської ради від 20 червня 2018 року № 27-2/VІІ «Про місцеві податки і збори
на 2019 рік» в цілому відповідає вимогам чинного законодавства у сфері
регулювання оподаткування, а саме: Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Податковому кодексу України.
Сільський голова

В. Примак

