
ЗВІТ 
про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту 

рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 
Великосеверинівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 

 
1.Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Великосевериніської сільської ради 
Кіровоградського району Кіровоградської області ««Про встановлення місцевих пдатків і 
зборів на території Великосеверинівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» 
2.Назва виконавця заходів з відстеження результативності: 
фінансово-економічний відділ Великосеверинівської сільської ради. 
3.Цілі прийняття акта: 
- забезпечення балансу інтересів платників місцевих податків і зборів ОТГ. 
- встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
відповідно до статті 265 Податкового кодексу України з урахуванням змін; 
- встановлення соціальної справедливості при оподаткуванні об’єктів нерухомості на 
території Великосеверинівської ОТГ; 
- поповнення дохідної частини міського бюджету за рахунок надходжень податків. 
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 22 жовтня 2018 року по 5 
листопада 2018 року. 
5. Тип відстеження: Базове відстеження 
6. Методи одержання результатів відстеження Відстеження результативності зазначеного 
регуляторного акта здійснено статистичним шляхом. 
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних: Виконання регуляторного акту дозволить збільшити щорічні 
надходження до бюджету . 

8.Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення: 

            грн. 

Назва податку 
  Фактичні 

надходження 2017 
року 

Прогнозні 
надходження  

 2018року 

Збільшення (+) 
або 

зменшення (-) 
Відсоток 
зміни (+,-)  

Місцеві податки : в т.ч. 5 876 967,18 6 473 300,00 596 332,82 +9,23 
Земельний податок (ККД 

18010500,18010600,18010700,18010900) 2 586 547,67 2 601 100,00 14 552,33 +0,56 

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки(ККД 

18010100,18010200,18010300,18010400) 
149 492,08 240 800,00 91 308,00 +62,08 

 Єдиний податок 
(ККД18050300,18050400,18050500) 3 140 927,43 3 631 400,00 490 472,57 +13,50 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей: здійснивши аналіз статистичних показників, виявлено, що прийняття даного 
регуляторного акта забезпечить поповнення доходної частини бюджету для подальшої 
реалізації програм соціально-економічного розвитку громади та збільшення суспільних благ. 

Відбувся позитивний вплив щодо надходження місцевих податків і зборів до сільського 
бюджету, що свідчить про ефективність впровадження даного регуляторного акта. 
 
 
Заступник сільського голови 
 з господарських питань та охорони праці                                                  КРАВЧЕНКО М.В. 

 
 
 
 

Волошина 099 037 37 14 
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