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звIт
про базове вiдстеження результативностi реryляторного акта

Регуляторний акт розроблений вiдповiдно до положень КонституцiТ
Украiни, вимог Податкового кодексу Украiни, Закону Украiни ((Про мiсцеве
самоврядування в yKpaiHi>, Закону Украiни <Про засади державноi
реryляторноТ полiтики у сферi господарськоi дiяльностi> та Методик
проведення аналiзу впливу реryляторного акта, затверджених постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2004 J\b 308 (iз змiнами) <Про
затвердженнrI методик проведеннrI аналiзу впливу та вiдстеження

результативностi реryляторного акта)>.

1. Назва реryляторного акта: .рiшення ЗолотонiсъкоI MicbKoT ради вiд
22.06.2021 Jrlb 9-ЗIVIII <Про встановлення ставок та пiльг iз сплати земельного
податку на територii Золотонiськоi мiськоi територiаltьноi громади)).

2. Виконавець заходiв з вiдстеження: Фiнансове управлiння.

3. Щiль прийняття рiшення:
- дотримання вимог Податкового кодексу УкраiЪи стосовно встановлення

ставок та пiльг iз сплати земельного податку;
- забезпечення надходження до бюджету громади земельного податку з

фiзичних i юридичних осiб для функцiонування установ i закладiв громади,

реалiзацii заходiв програми соцiаrrьно-економiчного розвитку територii
громади;

- створення сприятливих i рiвних умов для дiяльностi суб'ектiв
господарювання - диференцiацiя ставок земельного податку в з€lлежностi вiд
цiльового призначення земельних дiлянок;

- вреryлювання вiдносин мiж Золотiською мiською радою, органами
державноi фiскальноi служби та платниками земельного податку з питань
сплати земельного податку.

4. Строк виконання заходiв з вiдстеження: вiд 0l.t1,.202l- 29.||.2021r

5. Тип вiдстеження: базове.



6. Методи одержання результатiв вiдстеження:
Методом одержаннrI результатiв вiдстеження е статистичний метод.

7. .Щанi та припущення, на осцовi яких вiдстежувалася
результативнiсть, способи одержання даних:

Використовув€tлися наступнi данi по розрахунку показникiв
результативностi затверджених ставок плати за землю:
- обсяг надходжень до мiського бюджеry;
- вiдсутнiсть скарг вiд суб'ектiв господарювання щодо невпорядкованостi
ставок плати за землю;
- piBeHb поiнформованостi суб'ектiв господарювання.

8. Кiлькiснi та якiснi показники результативностi прийняття рiшення:

Види над(оджень

Перiод вiдстеження

Вiдtилення в
покtlзниках
(прогнознi

2022lочlкуванi
2021\

Очiкуванi
202l року

Очiкуванi
2022року

Обсяг надходження земельного податку до бюлжету
громади з юридиtIних осiб (тис. грн.)

l0553,0 7400,0 _3153,0

Обсяг надходження земельного податку до бюмету
гDомади з фiзичних осiб (тис. грн.)

899,з l200,00 з00,7

Кiлькiсть гшатникiв земельного податку , на яких
поширюватиметься дiя реryляторного акта (юриличних
осiб)

|25 l25

Вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи
кПро засади державноi регуляторноi
полiтики у сферi господарськоi
дiяльностi> рiшення оприлюднювалось
на офiцiйнiй сторiнцi Золотонiськоi
MicbKoi ради в мережi IHTepHeT за
адресою www,zolo.gov.ua та у мiськiй
газетi <Златокрай>.
Один екземпJIяр надано до
Золотонiськоi.ЩПI ГУ ЩПС у
Черкаськiй областi

Вiдсутнiсть скарг вiд суб'ектiв господарювання щодо невпорядкованостi
сТаВок плати за землю - за перiод повторного вiдстеження результативностi
регуляторного акта вiдповiднi скарги на адресу мiськоi ради не надходили.

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

Оцiнка результатiв реалiзацii реryляторного акта та ступiнь досягнення



Мети будуть визначенi при проведеннi повторного вiдстеження
результативностi дiТ реryляторного акта.

Вiдповiдно до TepMiHiB заходiв, за допомогою яких здiйснюватиметься
вiдстеження результативностi дii регуляторного акта, визначених в Ана_пiзi

реryляторного впливу проскту рiшення, повторне вiдстеження результативностi
реryляторного акта буде здiйснено за три мiсяцi до дня закiнчення визначеного
строку. За результатами повторного вiдстеження буле визначено ефективнiсть
дii реryляторного акта.
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