Звіт
про
базове
відстеження
результативності проекту
рішення
Миколаївської сільської ради «Про встановлення ставок земельного
податку та пільг зі сплати земельного податку на 2021 рік по
Миколаївській
сільській
раді
Петропавлівського
району
Дніпропетровської області»
1. Вид та назва регуляторного акта
проект рішення Миколаївської сільської ради «Про встановлення ставок
земельного податку та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік по
Миколаївській
сільській
раді
Петропавлівського
району
Дніпропетровської області»
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради.
3. Цілі прийняття акта
Цілями прийняття запропонованого регуляторного акта є:
- своєчасне поповнення сільського бюджету;
- відкритість
процедури,
прозорість
дій
органу
місцевого
самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та
порядок сплати земельного податку;
- приведення рішень сільської ради у відповідність до норм вимог
Податкового Кодексу України;
- встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок та пільг
земельного податку з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів
господарювання
- здійснення планування та прогнозування надходжень від бюджету на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формування
бюджету;
4. Строк виконання заходів з відстеження
Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта
здійснювалося у період з 10 квітня 2020 року по 10 травня 2020 року
5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Аналітичний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних
Відстеження результативності здійснювалось шляхом аналізу
офіційних соціологічних показників, які одержані в результаті опитування
громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, шляхом збору пропозицій
та зауважень протягом 30 днів з дати оприлюднення проекту регуляторного
акта.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта
визначено наступні прогнозовані показники:
№
з/п

Показники результативності

2019

2020

1

Кількісні
Розмір надходжень від фізичних осіб

852 938грн

965 000грн

3

Розмір надходжень від юридичних осіб

2 496 331рн

1
2

Якісні (у бальній системі)
рівень
інформованості
суб’єктів
5
господарювання з основних положень акта
Розмір коштів і час, що витрачатимуться
Не
суб’єктами господарювання, пов’язаними з
збільшиться
вимогами акта

2021

1 077 062
2 500 000грн 2 503 669

5
Не збільшиться

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових,
матеріальних та інших витрат від суб’єктів господарювання, витрати
заключаються у сплаті фіксованого податку.
10.Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження
результативності регулятрного акта:
Дане рішення прийняте на один рік. Повторне та періодичне
відстеження не буде проводитися.
Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на
комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджетної і фінансової
діяльності та управління комунальною власністю та регуляторної політики
Миколаївської сільської ради.
Сільський голова
В.М.Одоєвцев

