
Звіт 

про базове відстеження регуляторного акта – 

рішення XII сесії Заставнівської міської ради VIII скликання 

від 02 липня 2021 року №234/12-2021  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків і зборів»   

 

1. Вид та назва регуляторного акта. Рішення XII сесії Заставнівської 

міської ради VIII скликання від 02 липня 2021 року №234/12-2021 «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків і зборів». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження. Фінансовий відділ та 

відділ земельного устрою та містобудування Заставнівської міської ради. 

3. Цілі прийняття акта: 

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих 

податків та зборів при формуванні бюджету; 

- встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок місцевих 

податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та 

суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету; 

 - встановлення пільг щодо сплати місцевих податків і зборів; 

 - забезпечення своєчасного надходження до міського бюджету місцевих 

податків та зборів. 

4. Тип відстеження: базове відстеження. 

5. Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

6. Дані та припущення на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних. Кількісні та якісні 

значення показників результативності регуляторного акта. 

Для відстеження результативності даного регуляторного акта слід 

визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо 

характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають 

контролю (відстеження результативності). Для відстеження результативності 

дії регуляторного акту основними є такі показники: 

- Розмір надходжень до  місцевого бюджету, пов'язаних з дією акта. 
- Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюється дія акта. 

- Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних 
осіб з основних положень акта 
 

Прогнозні показники результативності 

п/н Назва показника У разі прийняття рішення про 

місцеві податки та збори 

тис. грн. 

1 

Разом надходжень до місцевого 
бюджету (очікуваний обсяг 
надходжень), в тому числі: 

6 035,6 



 
- Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 1 227,0 

 - Плата за землю 935,7 

 - Єдиний податок 3 872,9 

2 

Кількість суб`єктів 
господарювання та/або фізичних 
осіб, на яких поширюватиметься 
дія акта 

403 

3 

Рівень поінформованості 
суб`єктів господарювання та/або 
фізичних осіб з основних 
положень акта 

 

Відповідно до частини 5 статті 12 
Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» 

регуляторні акти, прийняті органами 
та посадовими особами місцевого 
самоврядування, офіційно 
оприлюднюються у разі відсутності 
друкованих засобів масової інформації 
відповідних рад у місцевих 
друкованих засобах масової 
інформації. Таким чином, рівень 
поінформованості суб’єктів 
господарювання, фізичних осіб з 
основних положень рішення 
визначається чисельністю осіб, які 

ознайомляться з ним. 
Даний регуляторний акт розміщено на 
офіційному веб-сайті Заставнівської 
міської ради. 

 

7. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

На підставі базового відстеження результативності дії регуляторного 

акта можна зробити висновок про його ефективність та спрямованість на 

досягнення цілей його прийняття. 

Рішення XII сесії Заставнівської міської ради VIII скликання від 02 

липня 2021 року №234/12-2021 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

місцевих податків і зборів» є безумовним виконанням Податкового кодексу 

України, недопущенням суперечливих ситуацій, забезпеченням дохідної 

частини місцевого бюджету, виконанням програм соціально-економічного 

розвитку Заставнівської територіальної громади. 

 

 


