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Голові комісії з питань реалізації 

держави ої р е гу л ятор н ої 
політики на території 

Руськополянської ОТІ

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта 
рішення Руськополянської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021
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 від земельного 
податку при формуванні бюджету;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету Руськополянської 
сільської О ТІ земельного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 
самоврядування.

Сірок виконання заходів з відстеження: 01. 07. 2020 року 
24.07. 2020 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 
м і с це во го с а м о вр я ду ва н н я.
Методи одержання результатів відстеження
результативносткСтатистичний метод.
Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних

mailto:rpol@i.ua


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. ІЗ Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» на офіційному сайті Руськополянської сільської ради.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта

п/
и

Назва показника У разі прийняття рішення про місцеві 
податки та збори на 2021 р.

Всього за рік в т.ч. за кварталами

1 II III IV

1

Разом надходжень до 
місцевого бюджету 
(очікуваний обсяг 

надходжень), в тому 
числі:

1732,5 тис. гри.

214.68 37
6,
19

967,0
6

174,57

Плата за землю
1 732,5 тис. гри.

214.68 37
6,
19

967,0
6

174,57

2
-Кількість суб'єкі ів 
господарювання

554
102 15

3
199 100

3

Час, що
ви трачатиметься
суб’єктами
господарювання та/або 
фізичними особами, 
пов’язаними з
виконанням вимог
акта, години на 1 
суб’єкта .

1,5 години

4

Розмір коштів, що 
витрачатимуться 
суб'єктами
і ос 11 одарю ва и н я та/ або



фізичних осіб, 
пов’язаними з
виконаннями вимог
акту.

- на сплату податку

- на адміністративні
виграти

1732,5 тис. гри.
54,49тис.грн.

5

Рівень 
поінформованості 
суб'єктів 
господарювання та/або 
фізичних осіб 3
основних положень
акта, 
Оприлюднені
п о ві до м л е и и я, проект 
рішення, АРВ:
- на офіційному сайті 
Ру с ько п ол я н с ь кої 
ОТІ ;

Високий

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 земельного податку на території 
Руськополянської ОТГ. Оцінку результатів реалізації регулягорного 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».

Сільський голова О.Г. Гриценко


