ЗВІТ
про Фазове в ідстеження результативності регуляторного акта
Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Врубловецької сільської ради «Про
затвердження ставок єдиного податку на 2018 рік».
Назва виконавця заходів з відстеження: виконавчий комітет Врубловецької сільської
ради.
Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований на досягнення підвищення
мотивації громадян до заняття окремими видами підприємницької діяльності; легалізації
окремих видів підприємницької діяльності; збільшення надходжень до місцевого
бюджету.
Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта
проводились 01.04.2017р. по 30.04.2017 р.
Тин відст еження: базове
Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження результативності
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів
відстеження.
Дані та припущення, на основі яких відсгежувилася результативність, а також
способи одержання даних:
Відстеження результативності даного регуляторного акта здійснюється шляхом
аналізу статистичної інформації (дані ОДПІ) з наступних показників:
- кількість зареєстрованих СГ - фізичних та СГ - юридичних осіб, що платниками
єдиного податку до сільського бюджету;
- сума сплаченого єдиного податку до сільського бюджету від фізичних та
юридичних осіб.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта
Показник

№
п/п
1

Кількість платників єдиного податку, всього осіб

2017

2018

11

11

+-

-

2

В тому числі: фізичні особи

9

9

Юридичні особи

2

2

1

Сума надходжень до сільського бюджету від сплати 306 905
єдиного податку, всього грн

348 058

+2043

Фізичні особи

31 104

34 560

+3456

Юридичні особи

229770 і 313 498

+83728

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей

,
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Вид та назва регуляторного акта* ппп*»ігт
п ради «Про затвердження Положенні про туристич^й *У на“ ш Т р ^ “ ЬКОЇ
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Врубловецької сільської ради
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 міста.
Строк виконання заходів з відстеження: заходи з
регуляторного акта проводились 01.04.2017р. по 30.04.2017 р.

відстеження

Тип відстеження: базове
Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження
результативності регуляторного акта були використані статистичні методи
одержання результатів відстеження.
Д ані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних:
_
Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється
шляхом аналізу статистичної інформації (дані ОДШ) з наступних показників:
-кількість платників туристичного збору;
- сума сплаченого туристичного збору до сільського бюджету.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного
акта
+2017
2018
Показник
№
п/п
1

Кількість платників туристичного збору, всього
осіб

1

1

2

Сума надходжень до сільського бюджету від 1700
сплати туристичного збору, всього тис.грн

2200

+500

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Проведене базове відстеження.
Висновок п ^ е і у гившсть даного регуляторного акта можна буде
зробити за
повторного відстеження результативності
регуляторного актй. /
Сільський голова

М.Берчук
ЩЩШ

Вид та на ша реіулм горною а к т а : проект рішення Врубловецької сільської
ради “Про встановлення сл аво к зем ельного податку та розміру орендної
плати дл я фізичних та юридичних осіб иа території Врубловецької
сільської ради на 2018 рік ”
Назва виконаним заходів з від слежен н я : сільська рада
Цілі прийнятім акга: даний регуляторний акт спрямований на реалізацію
державної полі гики 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 і рок виконання заходів з відстеж ення: заходи з відстеження регуляторного
акта проводились 01.04.2017 по 30.04.2017 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 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 результативності регуляторного
акта
+
П о казн и к
2017
2018
№
п/
п
52 850
1 Земельний податок, грн
81 796
Кількість платників
453
+7
460
165 172
2 Орендна плата за землю (юридичні,грн)
183 195 +18023
Кількість платників/га
4
+1
3
3 Орендна плата за землю (фізичні, грн)
25 000
-5818
19 182
Кількість платників/га
-1
10
9
4 Надходження плати за землю, грн.- всього
284 173 +41151
243 022
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Проведене базове відстеження.
4Г/, ё
Висновок пр^>» ефективність даного регуляторного акта можна буде
зробити
за резу л уґатзми < повторного
відстеження
результативності
регуляторного акї$,щ о
проведено у січні 201 Г ■
ГілкГккий голова

М .В . Кепчхче

ІНА* '

Вид і я назва реіуля горного акта; проект рішення ВрубловецькоГ сільської ради
«Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, на 2018 рік»
Назва виконавця заходів з в ід стеження: виконавчий комітет сільської ради
Цілі прийняття ак та: 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 від стеження: заходи з від стеження регуляторного акта
проводились 15.05. 2017 по 15.06.2017 р.
Тин в ідстеження: базове
Методи одержання результатів відстеження: під час від стеження результативності
регуляторного акта були використані статистичні методи одержання результатів
відстеження.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних:
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних:
Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється шляхом
аналізу статистичної інформації (дані ОДПІ) з наступних показників:
- кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- сума сплаченого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до
міського бюджету.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта
+2017
2018
П оказник
№
п/п
1

2

Кількість платників податку на нерухомість, всього осіб

4

4

-

В тому числі: фізичні особи

1

1

-

Юридичні особи

3

3

-

39862

39862

669

669

-

39193

39193

-

Сума надходжень до сільського бюджету від сплати
податку на нерухомість, всього грн.
Фізичні особи
Юридичні особи

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених
цілей:
Проведене базове відстеження.
Висновок про= ефективність даного регуляторного акта можна буде зробити за
\ а. ч
,
результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта.
Іа
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/

Сільський гскіюва

