Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Завальської сільської ради
“Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати на 2018 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.
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 (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 результативності регуляторного акта.
№

2017 рік

2018 рік

П оказн и к

+/-

п/п
1
12
3
4

15
і
Гб

17

Земельний податок, грн.
Кількість платників
Орендна плата за землю
(юридичні, грн.)
Кількість платників / га
Орендна плата за землю
(фізичні, грн.)
Кількість платників / га
Надходження плати за
землю, грн. - всього

63409
160
292053

60390
153
278149

3019
7
13904

2/59,945

2/59,945

2/59,945

-

-

-

2/1,8415
354465

2/1,8415
338539

2/1,8415
15926

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 регуляторного акта.
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Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Завальської сільської ради
“ Про затвердження ставок єдиного податку на території Завальської сільської ради на
2018 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.
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 (бухгалтерські дані, відділу Держземагентства у Кам 'янець
- Подільському районі) з наступних показників:
- сума сплаченого податку до сільського бюджету
- кількість платників.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.
№
п/п
1
2
і

3
.

4
5

Показник

2018 рік

2017 рік

+/-

Кількість платників
(юридичні)
Єдиний податок (юридичні,
гри.)
Кількість платників
(фізичні)
Єдиний податок (фізичні,
грн.)
Всього, грн.

5

5

5

157500

150000

7500

1

14

1

28770

27400

1370

186270

177400

8870

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 регуляторного акта.
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