
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акту-   

рішення  XXXIV сесії VІІ скликання  Музиківської  сільської  ради №519 
від 18.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг  із сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» 
 

Вид та назва регуляторного акта: 
Рішення  сесії Музиківської сільської ради від 18 червня  2019 року  № 

519  «Про встановлення ставок та пільг  із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на 2020 рік» 

 
Виконавець заходів з відстеження: 
Фінансовий відділ Музиківської сільської ради. 
 

Цілі прийняття регуляторного акта: 
- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на 

нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня 
платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання; 

- встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно відмінне 
від земельної ділянки; 

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на 
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету; 

- забезпечити додаткові надходження до бюджету, з метою забезпечення 
фінансування цільових програм; 

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 
самоврядування; 

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог 
Податкового кодексу України.  

 

Строк виконання заходів з відстеження: 
 Відстеження з результативності даного регуляторного акту було проведено з 
11.01.2021 року по 12.02.2021 року. 

 
Тип відстеження: 
повторне. 
 
Методи одержання результатів відстеження: 
Відстеження результативності регуляторного акта проводиться 

відповідно до статистичної звітності, яка надходить до державної податкової 
інспекції від суб’єктів господарської діяльності, які сплачують місцеві податки 
і збори та внутрішнього реєстру надходжень від платників податків. 

 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержаних даних: 
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 



-  динаміка кількості платників місцевих податків та зборів; 
-   обсяг надходжень місцевих податків та зборів до сільського бюджету; 
- рівень проінформованості суб’єктів господарювання – платників 

місцевих податків і зборів. 
 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 
1. Кількісні показники 

 
Платники податку на 

нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 

2019 рік 2020 рік  
Збільшення (+) 
або зменшення 

(-) 
Кількість платників: 50 45 -5 

- юридичних осіб, власників 
нежитлової нерухомості 13 13 0 

- фізичних осіб, власників 
нежитлової нерухомості 30 26 -4 

- фізичних осіб, власників 
житлової нерухомості 7 6 -1 

 
2. Якісні показники 

                                                                                                              тис.грн. 
Надходження податку 

на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 

ділянки 
2019 рік  2020 рік  

Збільшення 
(+) або 

зменшення (-
) 

Надходження всього: 5 827,59 6 005,10 +177,51 

З юридичних осіб, 
власників нежитлової 
нерухомості 

5 801,81 5 978,06 +176,25 

З фізичних осіб, 
власників нежитлової 
нерухомості 

21,39 24,28 +2,89 

З фізичних осіб, 
власників житлової 
нерухомості 

4,39 2,76 -1,63 

Витрати суб’єктів 
господарювання на 
адміністративні процедури 
щодо виконання 
регулювання та звітування ( 
тис. грн.) 

(1 год * 28,31 грн.)* 13 ос. = 0,37 тис. грн.  



Рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання 
стосовно основних 
положень регуляторного 
акта 

рішення оприлюднене на офіційній сторінці 
Музиківської  сільської ради в мережі Інтернет за 
адресою: https://muzykivskaotg.gov.ua/,  місцева газета  
«Музиківський вісник» 

 
 

 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

В цілому, за 2020 рік, надходження податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
мають позитивну динаміку. Кількість юридичних осіб платників залишилась 
незмінною, надходження зросли у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної 
плати. По фізичним особам спостерігається зменшення кількості платників 
податку, але при цьому є динаміка збільшення надходжень податку.  

 
   

 
Начальник фінансового відділу А. ЛЕБЕДЄВА 
12.02.2021р.  
  
 


