
Звіт  
про повторне відстеження  результативності  регуляторного акта 
 - рішення  виконавчого комітету Деражнянської міської ради від 

09.06.2017 №3 «Про встановлення ставок податку на майно в м.Деражня 
Хмельницької обл.». 

 
 
1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого відстежується. 
Рішення Деражнянської міської ради «Про встановлення ставок податку на майно в м. 
Деражня Хмельницької обл..» 
 
 2. Назва виконавця заходів з відстеження. 
Виконавчий комітет Деражнянської міської ради. 
 
3. Цілі прийняття акта. 
Основними цілями прийняття є: 
1)  врегулювання місцевих податків у місті Деражня відповідно до Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 
2) встановлення розмірів ставок місцевих податків, зокрема по податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, земельному податку, транспортному податку та 
єдиному податку для фізичних осіб-підприємців 1 та 2 групи, відповідно до вимог 
Податкового кодексу України; 
3) забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих 
податків;  
4) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого 
самоврядування; 
5) вдосконалення відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, 
пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками. 
 
4. Строк виконання заходів з відстеження. 
З 15.10.2018 року  по 15.11.2018 року. 
 
5. Тип відстеження. 
Повторне. 
 
6. Методи одержання результатів відстеження 
Аналіз статистичних даних. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержаних даних. 
 Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники: 
- розмір надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків (податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельному податку, транспортного 
податку та єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 1 та 2 групи), тис.грн.; 
- кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельному податку, транспортному 
податку та єдиному податку для фізичних осіб-підприємців 1 та 2 групи на яких 
поширюватиметься дія акта, осіб; 
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних 
положень акта. 
 



8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту: 
 

Назва показника Факт 2017 
станом на 30.09.2017 

Факт 
станом на 30.09.2018 

Розмір надходжень до 
міського бюджету від 
сплати   місцевих податків, 
тис.грн.: 

- податок на 
 нерухоме майно, 
відмінне від 
земельної ділянки; 

-  єдиний податок; 
- земельний податок; 
- транспортний 
податок 

 
5328,68 

 
 
 

321,10 
 
 

2872,80 
2072,28 
62,50 

 
5340,20 

 
 
 

751,60 
 
 

3302,60 
1244,70 
41,30 

 
Кількість суб’єктів 
господарської діяльності – 
платників місцевих 
податків, осіб 

 
326 

 
311 

Рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання 
та/або фізичних осіб з 
основних положень акта 

Рівень поінформованості 
суб’єктів 
господарювання,фізичних 
осіб з основних положень 
рішення здійснено у 
районній газеті «Вісник 
Деражнянщини»  
Крім того, даний 
регуляторний акт 
розміщено на   офіційній 
веб - сторінці 
Деражнянської міської 
ради в мережі Інтернет  
dermisrada@ukr.net 
розділ «Регуляторні акти» 

Рівень поінформованості 
суб’єктів 
господарювання,фізичних осіб 
з основних положень рішення 
здійснено у районній газеті 
«Вісник Деражнянщини»  
Крім того, даний регуляторний 
акт розміщено на   офіційній 
веб - сторінці Деражнянської 
міської ради в мережі 
Інтернет  dermisrada@ukr.net 
розділ «Регуляторні акти» 

Відсутність скарг від суб’єктів господарювання щодо невпорядкованості ставок місцевих 
податків і зборів – за період повторного відстеження результативності регуляторного акта, 
відповідні скарги на адресу міської ради не надходили.  
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень цього 
регуляторного акту - 100 %. 
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 
визначених цілей: 
Надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету за 9 місяців 2017 року 
склали 5328,68 тис.грн., що більше проти прогнозних показників на 701,08 тис.грн., що 
становить 115,1 у відсотковому співвідношенні запланованих показників до фактичних. 
Надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету за 9 місяців 2018 року 
склали 5340,20 тис.грн., що менше проти прогнозних показників на 48,8 тис.грн., що 
становить 99,1 у відсотковому співвідношенні запланованих показників до фактичних. 
Переважно збільшення надходжень пов’язано з внесенням змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності. За результатами кількісних та якісних показників 



роботи регуляторного акту можна зробити висновок, що регуляторний акт виконав 
поставлені завдання. 
Але, виходячи із норм пункту 5 статті 2 та частини першої статті3 Бюджетного кодексу 
України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України 
(однією із складових якої є бюджети місцевого самоврядування) становить один 
календарний рік. Тобто, органи місцевого самоврядування, в рамках, визначених 
Бюджетним та Податковим кодексами України приймають рішення про встановлення 
місцевих податків лише на наступний рік. Зважаючи на вищесказане, регуляторний акт 
потребує перегляду. 
 
 

Секретар міської ради                                                                В.А. Сидорук  


