
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акту - 

рішення дев’ятнадцятої сесії Черниської сільської ради сьомого 

скликання від 10  липня  2018 року   «Про встановлення на території 

Черниської сільської ради місцевих податків і зборів на 2019 рік»  

 

 

   1. Вид  та назва регуляторного акту: 

 Рішення дев’ятнадцятої сесії Черниської сільської ради сьомого 

скликання від 10  липня  2018 року   «Про встановлення на території 

Черниської сільської ради місцевих податків і зборів на 2019 рік» 

     2. Назва виконавця заходів базового відстеження: 

        Постійна  комісія Черниської сільської ради з питань бюджету,  

комунальної власності та соціально-економічного розвитку територіальної 

громади. 

    3. Цілі прийняття акту: 

   Основними цілями прийняття регуляторного акту є: 

- визначення вичерпного переліку податків та зборів, що мають 

справлятися на території  Черниської сільської  ради, встановлення 

ставок орендної плати за землю; 

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих 

податків; 

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих 

податків в межах визначених Податковим кодексом України; 

- вчасне наповнення доходної частини бюджету  територіальної громади, 

за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів 

суб’єктів господарювання, громадян та держави; 

- застосування доступних та прозорих механізмів для впорядкування 

сплати місцевих податків і зборів; 

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих 

податків при формуванні бюджету. 

4. Рішенням затверджені місцеві податки і збори: 

1. Земельний податок. 

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

3. Єдиний податок. 

4. Транспортний податок. 

5. Туристичний збір. 

По кожному місцевому податку і збору визначається база 

оподаткування та затверджені ставки податків і зборів на території 

Черниської сільської ради. 



   

5. Строк виконання заходів з відстеження: 

           20.11.2018 року – 20.12.2018 року 

     6. Тип відстеження:  базове відстеження. 

     7. Методи одержання результатів відстеження: статистичний, 

соціологічний. 

          -  вивчення умов здійснення господарської діяльності по видах, по яких 

встановлюються ставки місцевих податків і зборів; 

        - відстеження результативності регуляторного акту  проведено 

відповідно до фактичних надходжень до бюджету  села від суб’єктів 

господарювання, які сплачують місцеві податки і збори. 

 

       8. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи даних: 

             Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

 Статистичні показники: 

 -  суми надходжень до сільського бюджету місцевих податків і             

зборів, грн.; 

 Для визначення кількісного значення статистичних показників 

результативності використовувалися дані бухгалтерського обліку. 

 Показники соціологічних досліджень: 

 - рівень поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності щодо 

положень регуляторного акта; 

 - розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, 

пов’язаних з виконанням вимог акта. 

 Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в 

результаті проведення опитування суб’єктів підприємницької діяльності, 

організованого працівниками виконавчого органу сільської ради. 

              9. Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акту:  

 Показниками результативності регуляторного акта є: 

- розмір надходжень до бюджету сільської ради; 

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичні особи, на яких 

поширюється дія акта; 

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта. 

                           

    



Показники результативності  регуляторного акта 

                           
 

Показники результативності 

Обсяг 
надходжень за 

2017 рік, 
тис.грн. 

Фактичні 

надходження за 

11 місяців 2018 

року, тис.грн. 

Прогнозований 

обсяг 

надходжень за 

2019 рік, тис.грн. 

Місцеві податки і збори,     
вв 

  

 

всього: 

1082,2 1355,5 1466,0 

 
податок на нерухоме майно 
майномайно 

41,9 18,9 13,9 
єдиний податок 797,8 936,2 917,9 
земельний податок 216,5 400,4 543,2 
транспортний податок 0,0 0,0 0,0 
туристичний збір 0,0 0,0 0,0 
Рівень поінформованості 
суб’єктів   господарювання – 
платників місцевих податків 
і зборів 

Рішення про встановлення місцевих податків і 
зборів  оприлюднено на сайті Чернігівської 
районної ради у визначені терміни 

 

 Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками місцевих податків 

і зборів, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту: 

- розмір коштів визначається на підставі Податкового кодексу України; 

- час, який витрачають платники місцевих податків і зборів не залежить  від 

їх розміру. 

  Основним показником результативності регуляторного акту є 

збільшення надходжень до сільського бюджету. 

 Прийняття даного регуляторного акту забезпечить наповнення 

дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм 

соціально-економічного розвитку села. 

  

  

  

Сільський голова                                                              В.П.Краснопільський  

 

 

 

 

 

 


