
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта –

рішення Чупахівської селищної ради «Про встановлення ставок і пільг із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» на 2020 рік. 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
Рішення Чупахівської селищної ради «Про встановлення ставок і пільг із

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» на 2020 рік.

2. Виконавець заходів з відстеження: 
Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради.

3.Цілі прийняття акта: 
Основною метою розробки проекту рішення є забезпечення практичної

реалізації  статей 10,  266 глави 1 розділу ХІV Податкового Кодексу України
шляхом встановлення ставок та  пільг  зі  сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на території громади. 

Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є:
- створення єдиного механізму справляння податку на нерухоме майно;
-  встановлення ставок місцевого податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки, які б враховували особливості території та інтереси жителів
громади;

-  врегулювання  правовідносин  з  питань  оподаткування  між  селищною
радою, суб’єктами господарювання та громадянами; 

-  збільшення  надходжень  до  селищного  бюджету  за  рахунок  перегляду
ставок  податку  на  нерухоме  майно  та  направлення  додаткових  коштів  на
соціальний розвиток громади;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку
на нерухоме майно при формуванні селищного бюджету;

-  забезпеченню  дотримання  вимог  Податкового  кодексу  щодо  місцевих
податків і зборів.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 
01.05.2020 – 15.05.2020.

5.Тип відстеження: 
Повторне відстеження.

6.Метод одержання результатів відстеження: 
Статистичний

7.  Дані  та  припущення,  на  основі  яких  відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних: 

Враховуючи  цілі  регулювання  при  відстеженні  результативності
регуляторного акта будуть використовуватися наступні показники:

- Кількість юридичних та фізичних осіб, платників податку;



- Надходження податку на нерухоме майно з юридичних та фізичних осіб;
-  Рівень  поінформованості  платників  податку  на  нерухоме  майно
стосовно основних положень регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників: 
(тис.грн)

Назва показника
2019 р 
(факт)

2020 р. 
(план)

2020 р. 
(очікуване)

Кількість  юридичних  та
фізичних  осіб,  платників
податку

14 14 14

Надходження  податку  на
нерухоме майно з юридичних та
фізичних осіб (тис. грн.)

22,7 48,1 48,1

Рівень поінформованості 
платників податку на нерухоме 
майно стосовно основних 
положень регуляторного акта

Регуляторний  акт  розміщено  на  офіційному  web-сайті
Чупахівської  селищної  ради  в  розділі  «Регуляторна
діяльність»,  тому  рівень  поінформованості  суб’єктів
господарювання  та  фізичних  осіб  стосовно  основних
положень рішення досить високий.

9.  Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного  акта  та  ступеня
досягнення визначених цілей: 

Повторне відстеження регуляторного акту засвідчило, що за час його дії
до селищного бюджету збільшились надходження податку на нерухоме майно
земельного  податку,  що  свідчить  про  ефективність  впровадження  цього
регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акту забезпечило:
-  врегулювання  правовідносин  з  питань  оподаткування  між  селищною

радою, суб’єктами господарювання та громадянами; 
-  збільшення  надходжень  до  селищного  бюджету  та  направлення

додаткових  коштів  на  забезпечення  реалізації  програми  економічного  і
соціального розвитку громади та покращення життя громадян.

Чупахівський 
селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ


