
ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту Про встановлення ставок та пільг 
із сплати земельного податку на території Великохутірської сільської територіальної 

. громади

10.09.2020 р.

1. Вид і назва регуляторного акта: рішення Великохутірської сільської ради «Про
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Великохутірської
сільської територіальної громади» №22-3/УІІ від 23 червня 2020 року.
2. Виконавець заходів з відстеження : виконавчий комітет Великохутірської сільської ради.

3. Цілями прийняття даного регуляторного акіу с:

• встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень згідно зі 
статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо 
закріплено право органів місцевого самоврядування;

• вдосконалення земельних відносин у сфері плати за землю;
• встановлення доцільних і обгрунтованих розмірів ставок земельного податку з 

урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до 
потреб бюджету;

• диференціація ставок в залежності від функціонального призначення земельної 
ділянки;

• визначення порядку нарахування та строків сплати земельного податку;
• забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження -  10.08.2020-10.09.2020 року.

5. Тип відстеження : базове.

6. Методи одержання результативності відстеження.

В процесі дослідження використовувався статистичний метод відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувався вплив регуляторного акту
щодо:

• кількість платників земельного податку;
• надходження коштів до сільського бюджету від сплати земельного податку .

■ •  .  ♦ * * •8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Кількість фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта в Великохутірській ОТГ 
складає 1035 фізичних та юридичних осіб.

Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюватиметься шляхом 
аналізу статистичної інформації наданою відділом фінансів та бухгалтерського обліку з 
наступних показників:

- сума сплаченого земельного податку, до сільського бюджету.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення 
визначених цілей.

Даний регуляторний акт забезпечить досягнення встановлених цілей.
- Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих 
органам місцевого самоврядування повноважень. Сплата земельного податку за 
обґрунтованими ставками.



- Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій.
- Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати земельного 
податку .
- Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та 
інших потреб територіальної громади.
- Вдосконалить відносини між місцевою владою і фізичними та юридичними особами 
платниками земельного податку.

Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде зробити за 
результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта через рік з дати 
набрання ним р.).


