
ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта Про встановлення 
ставок та пільг із сплати земельного податку на території Великохутірської сільської

територіальної громади

30,09.2021

Вид та назва регуляторного акту: : рішення Великохутірської сільської ради від 23.06.2020 
року №22-3/УІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Великохутірської сільської територіальної громади»

Назва виконавця заходів відстеження: постійна комісія з питань планування, фінансів, 
бюджету та економічного розвитку. *

Цілі прийняття акта:регуляторний акт спрямований на реалізацію вимог Податкового 
кодексу України, приведення нормативних актів сільської ради у відповідність до 
Податкового кодексу України з урахуванням змін внесених Законом України « Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи», на наповнення дохідної частини місцевого бюджету для 
забезпечення реалізації програм соціально- економічного розвитку Великохутірської 
сільської ради.

Строк виконання заходів з відстеження
З 01 вересня 2021 року по ЗО вересня 2021 року
Тип відстеження
Повторне
Методи одержання результатів відстеження
Під час відстеження результативності регуляторного акта були використані статистичні 
методи одержання результатів відстеження.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержаних даних
Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється шляхом аналізу 
статистичної інформації наданої фінансовим відділом Великохутірської СТГ з наступних 
показників: сума сплаченого земельного податку на нерухоме майно, та орендної плати за 
землю до сільського бюджету.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показник За 2020 
рік(тис.грн)

Факт за 9 
місяців2021 

року(тис.грн)

Прогнозовані 
значення на 

2021 рік 
(тис.грн)

Земельний податок з юридичних осіб 15,1 12,7 13,1
Орендна плата з юридичних осіб 3510,2 2781,1 3600.6
Земельний податок з фізичних осіб 577,9 594,6 600.8
Орендна плата з фізичних осіб 2025,6 2804,1 2850.1
Всього: 6128,8 6192,5 7064,6



Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей

Відстеження ’ результативності регуляторного акта здійснювалося постійною 
комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку 
на підставі статичних даних - шляхом проведення аналізу фінансових результатів.

Повторне відстеження результативності проведено за три місяці до закінчення 
визначеного строку чинності даного реіуляторного акта.

В результаті проведеного повторного відстеження результативності регуляторного 
акта встановлено, що прийняття рішення Великохутірської сільської ради від 23.06.2020 
року №22-ЗАШ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 
території Великохутірської сільської територіальної громади» надало змогу привести 
його у відповідність до Податкового кодексу України та забезпечило наповнення 
сільського бюджету, що дало змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на 
вирішення соціально- економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів, 
покращення інфраструктури.

Сільський голова ШИНКАРЕНКО


