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Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
рішення Руськополянської сільської ради

«ПрЬ встановлення ставок місцевих, інших податків та затвердження 
відповідного Положення на 2020 рік»

Виконавець заходів з відстеження результативності: виконавчий комітет 
Руськополянської сільської ради.
Цілі прийняття акта:

- забезпечити збереження існуючих робочих місць на території громади;

- здійснити планування та прогнозування надходжень при формуванні 
бюджету;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 
самоврядування.

Строк виконання заходів з відстеження: 01 липня 2019 року -17 липня 
2019 року.
Тип відстеження: Базове.
Заходи які були виконані з відстеження результативності-вивчення 
Податкового кодексу України, нормативно-правових актів, щодо визначення 
правомірності встановлення місцевих податків та зборів рішенням органу 
місцевого самоврядування.
Методи одержання результатів відстеження
результативності-.Статистичний метод.
Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних
Відстеження результативності здійснюється на основі даних, одержаних від 
фінансового відділу, а саме - дохід в місцевий бюджет від сплати 
земельного податку.
З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень до проекту 
регуляторного акта, проект рішення разом з відповідним аналізом 
регуляторного впливу був оприлюднений відповідно до ст. 9 та ст. 13 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» на офіційному сайті Руськополянської сільської ради.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
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Показники результативності будуть визначені на основі кількості суб’єктів, 
що сплачують податки та збори, розміру надходжень до місцевого бюджету.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей:Регуляторний акт має певний ступінь досягнення 
визначених цілей та направлений на врегулювання відносин між суб’єктами 
господарської діяльності, органами місцевого самоврядування .
Висновки та рекомендації:Прийняття даного регуляторного акту 
забезпечить впорядкування сплати податків та зборів на території 
Руськополянської ОТГ. Оцінку результатів реалізації регуляторного акта та 
ступінь досягнення визначених цілей буде здійснено при проведенні 
повторного відстеження результативності регуляторного акта згідно вимог 
ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності».
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