
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акту - рішення ІX сесії VIІI  скликання Музиківської сільської 
ради №194 від 25 травня 2021 року  «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку» 
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: 

Рішення ІX сесії VIIІ скликання Музиківської сільської ради №194 від 
25.05.2021 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» 
 
Виконавець заходів з відстеження результативності 
Фінансовий відділ Музиківської сільської ради 
 
Цілі прийняття акта 
  Рішення розроблено з метою: 

- Виконання вимог Податкового кодексу України; 
- Виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики в сфері господарської діяльності» щодо порядку його прийняття; 
- Забезпечення надходжень земельного податку до бюджету Музиківської 

сільської територіальної громади. 
Проблема, яку передбачається розв’язати  шляхом державного регулювання – це 
приведення ставок земельного податку у відповідність до вимог чинного 
законодавства, а також до розміру, який не загрожуючи розвитку бізнесу надавав 
додаткові надходження в бюджет сільської територіальної громади. Зазначена 
проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого рішення сільської ради, яке 
прийняте тільки на 2021 рік, і у разі можливих змін у законодавстві не пошириться на 
подальші періоди, що є загрозою до втрати надходжень від сплати податку. Також є 
необхідність встановлення земельного податку з 01 січня 2022 року безстроково.  

Від прийняття ставок залежить наповнення бюджету сільської територіальної 
громади і виконання місцевих програм, які забезпечують стабільний економічний і 
соціальний розвиток села. 

 
Строк виконання заходів з відстеження: 

  Відстеження з результативності даного регуляторного акту було проведено з 
03.02.2023 року по 06.03.2023 року. 

 
Тип відстеження: 
повторне 
 

Методи одержання результатів відстеження: 
Відстеження результативності рішення Музиківської сільської  ради 

здійснюється шляхом порівняльного аналізу інформації, наявної у фінансовому 
відділі. Повторне відстеження було розроблено на підставі реєстру надходження 
коштів від платників податків за 2022  рік. 

 
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 

1. Кількісні показники 
                                                                                                                         осіб 

Платники земельного податку 2021 рік 2022 рік  
Збільшення (+) 
або зменшення 

(-) 
Кількість платників земельного 
податку: 1192 44 -1148 

- юридичних осіб 15 14 -1 

- фізичних осіб 1177 30 -1147 

 
2.  Якісні показники 

                                                                                                                          тис.грн. 

Податки та збори 2021 рік 2022 рік  
Збільшення (+) 
або зменшення 

(-) 

Земельний податок 1 333,31 73,49 -1 259,82 

з юридичних осіб 212,45 46,65 -165,80 

з  фізичних осіб 1 120,86 26,84 -1 094,02 

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

80,72 грн.* 14 ос. = 1,13 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 суттєво зменшились у порівнянні 

з 2021 роком на 1 259,82 тис. грн.  По юридичним особам платникам податку сума 
надходжень зменшилась на 165,80 тис. грн. Кількість платників у 2022 році  також 
зменшилась на 1 платника. Надходження за 2022 рік від фізичних осіб, платників 
земельного податку, зменшились на 1 094,02 тис. грн. у порівнянні з 2021 роком, 
кількість платників також зменшилась і становить 30 осіб (-1147 осіб в порівнянні з 



2021 роком). На таку ситуацію вплинула військова агресія рф проти України і 
тимчасова окупація території громади. Також, Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм 
на період дії воєнного стану» №2120 від 15.03.2022 року, передбачено особливості 
справляння податків під час воєнного стану, а саме: 

- відповідно до пункту 69.14 вищезазначеного Закону, тимчасово, на період з 1 
березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або 
скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та  не сплачується плата за 
землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та 
комунальної власності), за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані 
на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово 
окупованих збройними формуваннями російської федерації, та перебувають у 
власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних 
осіб, а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними 
військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на 
яких наявні фортифікаційні споруди. 

 
 

 
Начальник фінансового відділу А. ЛЕБЕДЄВА 
06.03.2023р.  


