
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акту -   

рішення  XXXIV сесії VІІ скликання  Музиківської  сільської  ради №520 
від 18.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2020 рік» 
 

Вид та назва регуляторного акту: 
рішення  сесії Музиківської сільської ради від 18 червня  2019 року  № 

520 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на  2020 
рік». 
 
Виконавець заходів з відстеження: 

Фінансовий відділ Музиківської сільської ради. 
 

Цілі прийняття регуляторного акта: 
- дотримання вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності» щодо 
порядку його прийняття; 

- дотримання вимог Податкового кодексу України в частині 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку у формі, 
затвердженій Кабінетом Міністрів України; 

- забезпечення надходжень земельного податку до бюджету 
Музиківської сільської територіальної громади. 

Прийняття рішення дозволить визначити, на законних підставах, розмір 
ставок та пільг податку. 

Вимірювальними індикаторами досягнення цілей регулювання та 
зменшення масштабів проблеми є: 

- кількісні: надходження коштів до сільського бюджету  від плати за 
землю та чисельність платників податку, на яких поширюватиметься 
регуляторний акт; 

-    часовий: дія регуляторного акта; 
- якісний: забезпечення виконання сільських цільових програм: 

соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного 
врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної 
сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-
комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо. 

 
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, а також внутрішнього реєстру надходжень від платників податків. 

 
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: 
- 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 
                                                                                                                         осіб 

Платники земельного 
податку 2019 рік 2020 рік  

Збільшення (+) 
або зменшення 

(-) 
Кількість платників 
земельного податку: 1155 1169 +14 

- юридичних осіб 15 15 0 

- фізичних осіб 1140 1154 +14 
 
2.  Якісні показники 

                                                                                                                          тис.грн. 

Податки та збори 2019 рік 2020 рік  
Збільшення (+) 
або зменшення 

(-) 
Земельний податок 955,22 1308,49 +353,27 

з юридичних осіб 227,73 223,67 -4,06 

з  фізичних осіб 727,49 1084,83 +357,34 
Витрати суб’єктів господарювання 
на адміністративні процедури щодо 
виконання регулювання та 
звітування ( тис. грн.) 

(1 год * 28,31 грн.)* 15 ос. = 0,42 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» 
 

 
8. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного  акта 
Надходження від сплати земельного податку збільшились у порівнянні з 

2019 роком на 353,27 тис. грн.  По юридичним особам платникам податку сума 
надходжень зменшилась на 4,06 тис. грн. це пов’язане із введенням податкових 
канікул у зв’язку із пандемією корона вірусу. За рахунок таких змін до ПКУ 
платники земельного податку -  юридичні особи були звільнені від сплати 
податку за березень 2020р.  Кількість платників у 2020 році  не змінилась.        
Надходження за 2020 рік від фізичних осіб, платників земельного податку, 
збільшили на 357,3 тис. грн. у порівнянні з 2019 роком, кількість платників 
також збільшилась і становить 1154 осіб (+14 осіб в порівнянні з 2019 роком). 
Така тенденція спостерігається у зв’язку із активною сплатою податку, 
погашенням заборгованості за минулі роки, а також із збільшенням наданих у 
користування земельних ділянок. 

 
 

Начальник фінансового відділу А. ЛЕБЕДЄВА 
12.02.2021р.  


