
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта – 

рішення Чупахівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на території 

Чупахівської селищної ради на 2020 рік» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта:  

 

Рішення Чупахівської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на території Чупахівської селищної ради 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 статті 284  Податкового Кодексу України шляхом встановлення 

ставок та пільг зі сплати земельного податку на території громади.  

Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

- створення єдиного механізму справляння земельного податку; 

- встановлення ставок земельного податку, який б враховував 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 земельного податку та направлення додаткових коштів на соціальний 

розвиток громади; 

- здійснення планування та прогнозування надходжень від земельного 

податку  при формуванні селищного бюджету; 

- забезпеченню дотримання вимог Податкового кодексу. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  

02.08.2021 – 16.08.2021. 
 

5.Тип відстеження:  

Базове 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: 

- Надходження земельного податку  з юридичних та фізичних осіб в 

розрізі податків (зборів);  

- Рівень поінформованості платників місцевих податків і зборів стосовно 

основних положень регуляторного акта. 



8. Кількісні та якісні значення показників: 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей:  

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення цілей: забезпечено 

практичну реалізацію положень Податкового Кодексу України, де закріплено 

право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення 

місцевих податків і зборів та визначено чіткі і прозорі механізми справляння та 

сплати податків (зборів) на території селищної ради, що сприятиме 

відповідному наповненню місцевого бюджету, створенню фінансової основи 

самодостатності громади. 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступень досягнення 

мети будуть визначені при повторному відстеженні 

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено за три місяці 

до дня закінчення його дії або не пізніше ніж через рік після набрання ним 

чинності. За результатами повторного відстеження при співставленні з 

результатами базового відстеження буде визначена ефективність та доцільність 

регуляторного акту. 

  

 

Начальник фінансового відділу                                    Анна КАСЬЯНЕНКО 

Чупахівської селищної ради 

 

 

Надходження до селищного 

бюджету від сплати земельного 

податку (тис. грн.) 

2020 р 

(факт) 

2021 р. 

(очікуване) 

2022 р.  

(прогноз) 

Кількість юридичних та 

фізичних осіб, платників 

податку 

350,0 355 360 

Надходження земельного 

податку з юридичних та 

фізичних осіб (тис. грн.) 

449,9 450,0 465,0 

Рівень поінформованості 

платників податку  стосовно 

основних положень 

регуляторного акта 

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті 

органами місцевого самоврядування, офіційно 

оприлюднюються у місцевих друкованих засобах масової 

інформації. Таким чином, рівень поінформованості 

суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних 

положень рішення визначається чисельністю осіб, які 

ознайомляться з ним. 

Проект регуляторного акту розміщено на  офіційному 

web-сайті Чупахівської селищної ради в розділі 

«Регуляторна діяльність». 


