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Звiт
про базове вiдстеження результативностi реryляторного акта

1. Назва регуляторного акта: рiшення Золотонiськоi MicbKoi ради вiд
22.06.2021 Jф 9-2NIII <Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на
територiI ЗолотонiськоТ мiськоi територiальноi громади).

2. Виконавець заходiв з вiдстеження: Фiнансове управлiння

3. Щiль прийняття рiшенпя:
- визначення вичерпаного перелiку податкiв та зборiв, що мають справлятися на
територii мiсъкоi ради;
- встановлення вiдносин, що виникають у сферi справляння мiсцевих податкiв
та зборiв;
- встановлення доцiлъних та обГрунтованих розмiрiв ставок мiсцевих податкiв i
зборiв з урахуванням рiвня платоспроможностi суб'ектiв господарювання та
вiдповiдно до Податкового кодексу УкраiЪи;
- збiльшення надходжень до бюджету за рахунок встановлених мiсцевих
податкiв та зборiв;
- здiЙснення планування та прогнозування надходжень вiд мiсцевих податкiв та
зборiв при формуваннi бюджету.

4. Строк виконання заходiв з вiдстеження: вiд 01 .|1.2021l- 29.1I.2021,

5. Тип вiдстеясенця: базове.

б. Методи одержання результатiв вiдстеження:
Методом одержання результатiв вiдстеження е статистичний метод.

1.Щанi та припущення, на ocHoBi яких вiдстежувалася
результативнiсть, способи одержання даних:

Враховуючи цiлi регулювання, для вiдстеження результативностi
регуляторного акта були визначенi TaKi показники результативностi:



- динамiка кiлькостi платникiв мiсцевих податкiв та зборiв;
- обсяг надходжень мiсцевих податкiв та зборiв до мiсцевого бюджеrу;
- piBeHb проiнформованостi суб'ектiв господарювання - платникiв мiсцевих
податкiв i зборiв.

8. Кiлькiснi та якiснi показникп результативностi прийняття рiшення:

Види надходжень Перiол вiдстеження Вiдхилення в
показниках
(прогнознi

2022lочiкуванi
202|\

Очiкуванi
2021 року

Очiкуванi
2022 року

Податок на майно: 5486,2 4l69,0 -lз1'7,2

Податок на майно BiдtltiHHe вiд
земельноТ дiлянки сплачений
юридичними особами, якi е власникалtи
об' ектами житловоi HepyxoMocTi

l09,6 l l4,0 4,4

Податок на майно вiдмiнне вiд
земельноi дiлянки сгшачений

фiзичними особами, якi е власниками
об' ектами житловоТ HepyxoMocTi

4з8,9 475,0 з6,|

Податок на майно вiдмiнне вiд
земельноi дi.лянки сплачений

фiзичними особами, якi е власниками
об'ектами нежитловоi HepyxoMocTi

l088,9 1l80,0 91,1

Податок на майно вiдмiнне вiд
земельноi дiлянки сплачений
юридичними особапrи, якi е власнлrками
об' сктами нежитловоi HepyxoMocTi

3848,8 2400,0 _1448,8

Збiр за мiсця дlя паркування
транспортних засобiв

262,8 285,0 )))
Туристичний збiр, сплачений
юDидичними особами

11,8 l1,0 -0,8

Туристичний збiр, сплачений
фiзичними особами

26,6 2з,0 -з,6

€динпй податок: 27504,1 291'54,3 l650,2

единий податок з юридичних осiб 41,75,2 4425,7 250,5

€диний податок з фiзичних осiб 23з28,9 24728,6 lз99,7
Кiлькiсть суб'ектiв господарювання,
що пiдпадають пiд дiю реryлювання,
од.

2l75 2|75

PiBeHb поiнформованостi платникiв
земельного податку стосовно основних
положень реryляторного акта

Вiдповiдно до вимог Закону Украiни кПро засади
державноi реryляторноТ полiтики у сферi
господарськоi дiяльностi>> рiшення
оприлюднювЕuIось на офiцiйнiй сторiнчi
ЗолотонiськоТ MicbKoT ради в, мережi IHTepHeT за
адресою www.zolo.gov.ua та у мiськiй газетi
<Златокрай>.
Один екземпляр надано до Золотонiськоi ДШ ГУ
дпс ч Чеокаськiй областi



результативностi реryляторного акта вiдповiднi скарги на адресу мiськоi ради
не надходили.

9. Оцiнка результатiв реалiзацil реryляторного акта та ступеня досягнення
визначених цiлей:

Оцiнка результатiв реа_пiзацii реryляторного акта та ступiнь
досягнення мети будуть визначенi при проведеннi повторного вiдстеження
результативностi дii регуляторного акта.

Вiдповiдно до TepMiHiB заходiв, за допомогою яких здiйснюватиметься
вiдстеження результативностi дiI реryляторного акта, визначених в Аналiзi
реryляторного впливу проекту рiшення, повторне вiдстеження результативностi
регуляторного акта буде здiЙснено за три мiсяцi до дня закiнчення визначеного
строку. За результатами повторного вiдстеження буле визначеIIо ефективнiсть
дii регуляторного акта.

Начальник фiнансового управлiння

тетяна обод
2з768


