
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акта- 

 рішення Пакульської сільської  ради 

«Про  місцеві податки та збори  на 2019 рік» 
  
1. Вид та назва регуляторного акта 
 Рішення Пакульської сільської ради  « Про  місцеві податки та збори на 2019 

рік» . 

  

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
Виконавчий комітет Пакульська сільська рада 

  

3. Цілі прийняття акта 
*Виконання вимог чинного законодавства. 

*Врегулювання правовідносин між Пакульською сільською  радою 

фізичними особами та суб’єктами господарювання. 

*Виконання бюджету, наповнення дохідної частини місцевого бюджету та 

ефективне використання коштів для виконання програм соціально – 

економічного розвитку громади. 

*Забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання 

коштів бюджету. 

 За умови не встановлення  нових ставок земельного податку рішенням 

сільської ради , відповідно до  Податкового Кодексу України місцеві податки  

будуть нараховані за минулорічними ставками, що призведе до втрат 

бюджету. Це суперечить регуляторним принципам. 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 
З  22 .10.2018 по 30 .10.2018 року. 

  

5. Тип відстеження 
Базове відстеження. 

  

6. Метод одержання результатів відстеження результативності 

Для проведення  базового  відстеження використовувався статистичний 

метод одержання результатів відстеження. 

  

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних:  
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акту в результаті прийняття Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 

стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» 



від 10.07.2018 року №2497-III, внесено зміни у статтю 273.1 Податкового 

кодексу України, податок за лісові землі складається із земельного податку та 

рентної плати, що визначається податковим законодавством. Ставки податку 

за 1 га лісових земель встановлюють відповідно до статті 277 Податкового 

кодексу України, були визначені такі статистичні показники 

результативності: 

-   розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта (обсяги 

надходжень відповідних місцевих податків та зборів до бюджету сільської 

ради за відповідний період) ; 

Показник 

результативності 

Обсяг 

надходжень за 

2017рік, у 

тис.грн. 

Очікувальні 

надходження у 

2018 році, у 

тис.грн. (план) 

Очікувані 

надходження у 

2019 році, у 

тис.грн. 

Всього місцевих 

податків та зборів 

270866 273400 7224525 

- Кількість суб’єктів господарювання та/або  фізичних осіб, на яких 

поширюється дія акту, динаміка кількості платників ( очікується понад 25 

субєктів господарювання); 

-  розмір коштів і час, що витрачатимуться суб`єктами господарювання або 

фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта ( кошти на рівні 

ставок минулого року з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної 

плати та коефіцієнта індексації, час порівняно з минулим роком не 

змінюється); 

-рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта ( беручи до уваги Закон України «Про засади 

державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», 

визначається кількістю осіб, що прочитають зазначене рішення на сторінках 

газети «Наш край», на офіційному веб-сайті  Чернігівської 

районної   ради chernihiv-rayrada@ukr.net  та  на  інформаційному  стенді 

Пакульської  сільської  ради . 

     Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося 

шляхом аналізу статистичної інформації Пакульської сільської ради 

Чернігівського районну та області.     

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
На основі отриманих даних проведено аналіз  за показниками 

результативності регуляторного акту: 

  

 

Кількісне значення статистичних показників результативності: 
  

  

Місцеві податки та 

збори 

2017 (факт) 2018 (план) 2019 (очікувані 

надходження, у 



зв’язку з прийняттям 

рішення) 

податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельного податку 

1680 грн.    1400 грн.     5000 грн. 

плата за землю    75148 грн.  69000 грн.    7069000 грн. 

єдиний податок   194038 грн.    203000 грн.   150525 грн. 

Рівень 

поінформованості 

суб’єктів 

господарювання – 

платників місцевих 

податків і зборів  

Високий – рішення оприлюднювалось на офіційному веб-

сайті  Чернігівської районної   ради chernihiv-

rayrada@ukr.net  та  на  інформаційному  стенді 

Пакульської  сільської  ради . 

Аналіз регуляторного акту та експертний висновок 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

соціально-економічного та культурного 

розвитку,комунальної власності,з питань бюджету та 

фінансів до проекту рішення Пакульської  сільської 

ради «Про встановлення місцевих податків та зборів 

на 2019 рік» та аналізу його регуляторного впливу в 

газеті «Наш край» 

  

 Розмір коштів і час   На період базового відстеження розмір коштів і час, що 

витрачатимуться суб’єктами господарювання або 

фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог 

акта, залишається незмінним. 

  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

  

За результатами аналізу надходжень місцевих податків та зборів можна 

зробити висновок, що у 2019 році прогнозується їх збільшення порівняно з 

очікуваними надходженнями 2018 року на 17,9% 

Оприлюднення рішення сільської ради «Про місцеві податки та збори на 

2019 рік» , проекту рішення разом з аналізом регуляторного впливу 

забезпечило високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб- платників місцевих податків та зборів. 

Крім цього, постійна депутатська комісія сільської ради з питань соціально-

економічного та культурного розвитку,комунальної власності,з питань 

бюджету та фінансів  розглядала проект регуляторного акта - рішення сесії 

сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2019 рік» та 

аналіз його регуляторного впливу. Прийняття даного регуляторного акта дає 



можливість привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом 

України; забезпечити збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, 

населення та органу місцевого самоврядування; збільшити дохідну частину 

бюджету громади від надходжень місцевих податків та зборів, сприяти 

соціально-економічному та культурному розвитку громади.  

 

 

 

Пакульський сільський голова                                              Л.В. Ковальчук 

 

 


