ЗВ ІТ
про би юно підем ежен ни розудьіи'іиниосіі
П и л i'ii na і mi регуляторного n їсти: проект рішення Жванецької сільської ради
«Про ннссеннл ппіііі до рішення З 9-У сесії сільської ради від 2Н січня 201S
року У ч 4 « Про пі і нср іжснни Положении про транспортний податок >> і »

ннсссннмії іімінамп »
Назва виконаній! іаходін з нідетеженни: сільська рада
Цілі принци ті я акта: даний регуляторний ак т спрямований па реалізацію
державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу
Уі.раїмм, спрямовану на поповнення дохідної частини сільського бюджету для
забезпечення
реалізації
програм
соціально-економічного
розвитку
терп горіальпої громади.
Сі рок виконання заходів і в ід стеження: заходи з відстеження регуляторного
акта проводились 01.04.2017 по 10.04.2017 р.
Тни від стеження: базове
М е то д и
одерж ання
результатів відстеження: під час відстеження
результативності регуляторного акта були використані статистичні методи
одержання результатів відстеження.
Д я и і пі припущення, на основі яких відстежувалаея результативність, а
також способи одержання даних:

Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється
шляхом аналізу статистичної інформації :
- сума сплаченого транспортного податку
- кількість платників.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного

акта
Показник

2017

2016

Кількість платників
2 І Надходження транспортного податку |
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Проведене базове відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде
зробим І за р езу л ^ ей ^ ^^ ад то р и о го відстеження результативності
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ОХолтинський

ЗВІТ
про базове від стеження результативності
Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Жванецької сільської р Д
«Про внесення змін до рішення 9-ї сесії сільської ради VII скликання від
29 червня 2016 року № 2 « Про затвердження Положення про податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік» із внесеними
змінами »
Назва виконавця заходів з від стеження: сільська рада
Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований на реалізацію
державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу
України, спрямовану на поповнення дохідної частини сільського бюджету для
забезпечення
реалізації
програм
соціально-економічного
розвитку
територіальної громади.
С ірок виконання заходів з в ід стеження: заходи з відстеження регуляторного
акта проводились 01.04.2017 по 10.04.2017 р.
Тип відстеження: базове
Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження
результативності регуляторного акта були використані статистичні методи
одержання результатів відстеження.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється
шляхом аналізу статистичної інформації :
■ сума сплаченого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки до сільського бюджету
- кількість платників.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного
акта
№
+
Показник
2017
2016
п/п
Кількість платників
7
14
Надходження податку на нерухоме майно, 20904
38740
відмінне від земельної ділянки, грн.- всього
визначених цілей:
Проведене базове відстеження.
Висновок про ефеїрйвц^іяй^аного регуляторного акта можна буде
pro
відстеження результати ві іост
зробити за результати
регуляторного акта.
С іл ь с ь к и й голова

О .С о л т и н с ь к и й

про базове відстеження результативності
Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Жванецькоі сільської ради
«Про внесення змін до рішення 9-ї сесії 7-го скликання сільської ради від
29 червня 2016 року № 1 « Про затвердження ставок земельного податку та
розміру орендної плати для фізичних і юридичних осіб на 2017 рік»»
Назва виконавця заходів з відстеження: сільська рада
Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований на реалізацію
державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу
України, спрямовану на поповнення дохідної частини сільського бюджету для
забезпечення
реалізації
програм
соціально-економічного
розвитку
територіальної громади.
Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного
акта проводились 01.04.2017 по 10.04.2017 р.
Тин відстеження: базове
Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження
результативності регуляторного акта були використані статистичні методи
одержання результатів відстеження.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється
шляхом аналізу статистичної інформації (бухгалтерські дані
відділу
Держземагентства у Кам’янець —Подільському районі) з наступних показників:
- нормативна грошова оцінка земельної ділянки;
- земельний податок по землекористувачах та угіддях у відсотковому
відношенні до нормативної грошової оцінки земель;
- сума сплаченого земельного податку до сільського бюджету
- кількість платників.
Кількісні та якісні значення показників резу.пьтативності регуляторного
акта
2016
І
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г п
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Земельний податок, грн
Кількість платників
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1 6 І Кількість платників/га
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7 І Надходження плати за землЮї грн.- всього
J 75212 j 155074 j
Оцінки результатів рожні сі ції регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
і Гроведене базшзе від стеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде
зробити
за
результатами
повторного
відстежсння
результативності
регуляторного акта.

О.Сол'типеький

про базове відстеження результативності
Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Жванецької сільської ради
«Про внесення ЗМІН ДО рішення 1:0-1* сесії 6-го скликання сільської ради від
28 грудня 2011 року « Про затвердження ставок єдиного податку» зі
змінами »
Назва виконавш і заходів з відстеження: сільська рада
Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований на реалізацію
державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу
України, спрямовану на поповнення дохідної частини сільського бюджету для
забезпечення
реалізації
програм
соціально-економічного
розвитку
територіальної громади.
Сі рок виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного
акта проводились 01.04.2017 по 10.04.2017 р.
Тип відстеження: базове
Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження
результативності регуляторного акта були використані статистичні методи
одержання результатів відстеження.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється
шляхом аналізу статистичної інформації :
- сума сплаченого єдиного податку до сільського бюджету
- кількість платників.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного
акта
№
+
П оказник
2017
2016
п/п
1 Кількість платників
28
26
2 | Надходження єдиного податку, грн.- всього
104474 135712
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Проведене базове відстеження.
Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде
зробити
за
результатами
повторного відстеження результативності

О.Солтинськии

