
 

Звіт про відстеження результативності регуляторного 

акта проекту рішення Великодимерської селищної ради «Про 

встановлення місцевих податків розмірів їх ставок на території 

Великодимерської об'єднаної територіальної громади на 2021 

рік» 
 

 

1. Вид та назва регуляторного акта. 

Проект рішення Великодимерської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та 

розмірів іх ставок на території Великодимерської  територіальної громади на 2021 pік»  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.  

Управління фінансів Великодимерської селищної ради. 

 

3. Цілі прийняття акта:  

- визначення вичерпаного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території 

громади; 

- встановлення відносин, виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів; 

- встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з 

урахуванням рівня платоспроможності суб'єктів господарювання та відповідно до 

Податкового кодексу України; 

- збільшення надходжень до селищного бюджету за рахунок встановлених місцевих 

податків та зборів;  

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при 

формуванні бюджету. 

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження.  

3 03.06.2021 року по 10.06.2021 року. 

 

5. Тип відстеження-базове. 

 

6. 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.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 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 селищного бюджету; 

 -рівень проінформованості суб'єктів господарювання зборів. платників місцевих податків 

і зборів. 

 

 

 

 



Статистичні показники 
тис.грн. 

Податки та збори І квартал 2020 року І квартал 2021року Збільшення* (+) або 

зменшення (-) 

Місцеві податки та 

збори, в т.ч. 

8 199,0 14 301,7 +6 102,7 

Земельний податок 2 525,2 4 557,8 +2 032,6 

Податок на 

нерухоме майно, 

віддмінне від 

земельної ділянки 

2 291,9 2 986,9 +695,0 

Єдиний податок 3 381,9 6 757,0 +3 375,1 

Туристичний збір 0 0 0 

* Збільшення відбулося у зв’язку з приєднанням у 2021 році до Великодимерської 

територільної громади Богданівської, Гоголівської, Кулажинської, Плосківської, 

Русанівської, Світильнянської сільських рад. 

 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту 

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить: 

-поповнення дохідної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації програм 

соціально-економічного розвитку громади 

- збільшення суспільних благ у громаді. 

 

Селищний  голова                                              Анатолій  БОЧКАРЬОВ 

 

 


