
Звіт про базове відстеження результативності 
регуляторного акту - рішення XXХХV сесії VII  скликання Музиківської сільської 
ради №875 від 28 травня 2020 року  «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2021 рік» 
 
  Керуючись  Законом  України «Про внесення змін до Податкового  кодексу 
України та  деяких законодавчих актів України  щодо  забезпечення збалансованості  
бюджетних  надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 р. №1791-VIII та Законом України « 
Про внесення змін  до Податкового кодексу України щодо  покращення  інвестиційного 
клімату  в  Україні» від 21.12.2016 р. №1797-VIII, ст. 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  статтями 269 - 288 Податкового кодексу України, від 
02.12.2010 р. №2755-VІ,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 
р. № 71-VІІІ, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 
XXХХV сесії VII скликання Музиківської сільської ради  №875 від 28 травня 2020 
року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік» 
 
Вид та назва регуляторного акта 

Рішення XXХХV сесії VII скликання Музиківської сільської ради №875 від 
28.05.2020 року « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 
рік» 
 
Виконавець заходів з відстеження результативності 
Бухгалтерсько-фінансовий відділ Музиківської сільської ради 
 
Цілі прийняття акта 
  Проект рішення розроблено з ціллю: 

- Виконання вимог Податкового кодексу України; 
- Встановлення оптимальних розмірів земельного податку 
- Забезпечення повноти сплати  земельного податку 

Проблема полягає у необхідності проведення щорічного перегляду та прийняття 
нормативного документа, який би встановлював ставки земельного податку за 
користування земельними ділянками в залежності від розміру земельних ділянок та 
встановлення ставок орендної плати за землю. Існує реальна зацікавленість суб’єктів 
господарської та підприємницької діяльності в оформленні права на земельні ділянки. 

 
Строк виконання заходів з відстеження: 
 Відстеження з результативності даного регуляторного акту було проведено з  09.11.2020 
року по 10.12.2020 року. 
         Повторне відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено 
через рік з моменту набрання чинності. 
 
Тип відстеження: 
Базове 
 
Методи одержання результатів відстеження: 
Відстеження результативності рішення Музиківської сільської ради здійснюється шляхом 
порівняльного аналізу статистичних даних. Базове відстеження було розроблено на 



підставі реєстру надходження коштів від платників податків за січень – листопад 2020  
року. 
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних 
   Враховуючи цілі регулювання  для відстеження результативності регуляторного 
акта були визначені такі показники результативності: 

- Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб (платників податку) 
- Обсяг надходжень до сільського бюджету земельного податку та орендної плати; 
- Рівень поінформованості суб`єктів господарювання 
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

№п.п Показник  
 Кількість суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб (платників земельного податку), 
осіб 

1135 

 Земельний податок  (тис грн.) з: 
- юридичних осіб 
- фізичних осіб 

 1253,8 
205,5 

 1048,3 
 Орендна плата ( тис грн.) з: 

- юридичних осіб 
- фізичних осіб 

                  835,9 
                  210,3 
                  625,6 

   
 

    Рівень поінформованості платників податку з основних положень регуляторного 
акту – високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на сайті та 
офіційному стенді сільської  ради та ознайомлення з положеннями цього акта всіх 
суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб при зверненні до сільської ради, а 
також шляхом публікацій відповідних повідомлень про підготовку та прийняття 
регуляторних актів в сільській газеті «Музиківський вісник»  (№6 (215)  від 03 червня 
2020 року). 
  

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей. 

 
Згідно ст. 285 Податкового Кодексу України дане рішення діє один бюджетний 

період, базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. 
Строк дії регуляторного акта з 01.01.2021 по 31.12.2021 роки. 
Оцінка ступеня досягнення результатів впровадження вищезгаданого рішення сільської 
ради буде здійснена при проведенні повторного відстеження. Повторне відстеження 
планується здійснити у I кварталі 2022 року, після можливості порівняння показників 
базового та повторного відстеження, а також аналізу надходжень за 2020 та 2021 роки. 
Щоб мати можливість відстежити як вплинуло прийняте рішення на суб’єктів 
регулювання і на надходження до сільського бюджету. 
  
Сільський голова                                                                         С.Н. Лейбзон 
 
 
Головний спеціаліст, фінансист  
бухгалтерсько-фінансового відділу                                          А.М. Лебедєва 


