
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта: 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської 
міської ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

 

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого 
відстежується:  
         Рішення Баштанської міської ради від 25 червня 2019 року №3 «Про 
встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської 
ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».  
 

2. Виконавець заходів з відстеження:  
Фінансовий відділ  Баштанської  міської  ради.  
 

3.      Цілі прийняття акта:  

-   виконання вимог чинного законодавства;  
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах 
визначених Податковим кодексом України;  
-  збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок встановлених 
місцевих податків та зборів;  
-  здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків 
та зборів при формуванні бюджету.  
 

4.      Строк виконання заходів відстеження:  
Січень-лютий 2021 рік.  

 

5. Тип відстеження: повторне.  
 

6. Методи одержання результатів відстеження:  
     Для проведення повторного відстеження використовується статистичний 
метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено 
відповідно фактичних надходжень до міського бюджету від суб’єктів 
господарювання, які сплачують місцеві податки і збори. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 
а також способи одержання даних:  
Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 
регуляторного акта були використані такі показники результативності:  
- динаміка кількості платників місцевих податків і зборів;  
- обсяг надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету;  
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих 
податків і зборів.  
8. Кількісні та якісні значення показників результативності:  
 

 



 

Назва податку 

Сума надходжень  
податку,грн. 

 

Відхилення,грн 

 

Приріст 
у(%) 2019 рік 2020 рік 

Місцеві податки і 
збори, в т.ч. 

29642,114 31190,057 1547,943 5,2 

Податок на 

нерухоме  майно, в 
т.ч. 

3972,444 4347,534 375,090 9,4 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений 
юридичними 
особами, які є 
власниками об`єктів 
житлової нерухомості 

40,639 30,058 -10,581 -26,0 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які є 
власниками об`єктів 
житлової нерухомості 

114,327 

 

 

 

 

 

 

119,726 5,399 4,7 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які є 
власниками об`єктів 
нежитлової 
нерухомості 

2520,597 2178,690 -341,907 -13,6 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений 
юридичними 
особами, які є 
власниками об`єктів 
нежитлової 
нерухомості 

1296,881 2019,060 155,7 55,7 

Плата за землю, в 
т.ч 

17663,858 18585,615 921,757 5,2 

Земельний податок з 
юридичних осіб   

1064,328 1423,063 358,735 33,7 

Орендна плата з 
юридичних осіб   

6097,028 6548,924 451,896 7,4 

Земельний податок з 
фізичних осіб   

8241,016 8333,773 92,757 1,1 

Орендна плата з 
фізичних осіб   

2261,486 2279,855 18,369 0,8 

Транспортний 124,261 69,400 -54,861 -44,1 



податок 

Єдиний податок з 
фізичних осіб 

7881,551 8187,508 305,957 3,9 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта:  
        Цей регуляторний акт забезпечив досягнення визначення цілей 
державного регулювання, упорядкував відносини між органами місцевого 
самоврядування та юридичними і фізичними особами з питань сплати 
земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, єдиного податку для суб’єктів, транспортного податку, збільшив 
надходження коштів до міського бюджету, що дало можливість збільшити 
витрати на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування 
повноважень. 
      За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна 
зробити висновок, що діючий регуляторний акт – рішення Баштанської 
міської ради від 25 червня 2019 року №3 «Про встановлення місцевих 
податків і зборів на території Баштанської міської ради об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік» в цілому відповідає вимогам чинного 
законодавства у сфері регулювання оподаткування, а саме: Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковому кодексу України.  
 

 

 

Міський голова                                                         Олександр БЕРЕГОВИЙ 


