
Звіт про повторне відстеження результативності 
регуляторного акта - рішення Покровської селищної ради 

від 01.07.2019 року № Р-918-40/УІІ «Про встановлення ставок та пільг зі 
сплати земельного податку на 2020 рік на території 

Покровської селищної ради»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується: рішення Покровської селищної ради «Про встановлення 
ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік на території 
Покровської селищної ради».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: 
виконавчий комітет Покровської селищної ради.

3. Цілі прийняття акта:
- встановлення ставок земельного податку відповідно до вимог Податкового 
кодексу України для фізичних та юридичних осіб, поцовнення дохідної 
частини бюджету Покровської селищної об’єднаної територіальної громади 
(далі -  селищний бюджет) за рахунок надходжень від сплати земельного 
податку;
- врегулювання правовідносин між Покровською селищною радою та 
платниками земельного податку;
- забезпечення виконання місцевих програм, фінансування бюджетної сфери 
в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово- 
комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

4.Строк виконання заходів з відстеження: з 07.10.2020 року до
30.10.2020 року (включно).

5. Тип відстеження: повторне відстеження.
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6. Методи одержання результатів відстеження:
Для здійснення повторного відстеження результативності прийнятого 
регуляторного акта, його ефективності проведено порівняльний аналіз 
надходжень податку до селищного бюджету Покровської селищної ОТГ та 
динаміки платників цього податку за допомогою статистичного методу.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність 
регуляторного акта, а також спосіб одержання даних: аналіз інформації 
щодо кількості платників податку, надходження податків до селищного 
бюджету від сплати земельного податку, а також інформування у ЗМІ з 
основних положень регуляторного акта суб’єктів господарювання.



8.Кількісні та якісні значення показників результативності регулятор 
ного акта.
Виходячи з цілей державного регулювання, для повторного відстеження 
результативності регуляторного акта були визначені такі показники.

- кількість платників земельного податку (юридичні та фізичні особи),
- надходження коштів до селищного бюджету від сплати земельного

податку;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 

положень акта.

Кількість платників земельного податку (фізичні та юридичні особи). 
Рішення Покровської селищної ради поширюється на фізичних та 
юридичних осіб, які є платниками земельного податку. Відповідно до аналізу 
інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області, (Західно-Донбаське 
управління) визначено кількість платників земельного пбдатку:

Платники
земельного

податку

Кількість 
платників 

земельного 
податку на

01.01.2020р.,
осіб*

Відсоток 
земельного 
податку на

2020 р.

Прогнозна 
кількість 
платників 

земельного 
податку 

за 2020 p., осіб

Фактична 
кількість 
платників 

земельного 
податку за 10 
місяців 2020 

року, осіб

Фізичні особи: 6128 - 6465 6128

Для ведення 
товарного с/г 
виробництва

798 1% 878 798

Для ведення 
особистого 
селянського 
господарства

2212 1% 2313 ; ^ 2212

Для 
будівництва і 

обслуговування 
житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і 

споруд

3095 0,02% 3259 3095

Для 
будівництва і 

обслуговування 
будівель 
торгівлі

23 3% 15

,---

23

Юридичні
особи

39 - 36 ‘ 39

Всього 6167 - 6501 6167
*Згідно реєстру платників податку ГУ  ДПС у  Дніпропетровській області (Західно-
Донбаського управління)
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Надходження коштів до селищного бюджету від сплати земельного 
податку
Надходження коштів до селищного бюджету по земельному податку 
розраховано відповідно до кількості платників та нормативної грошової 
оцінки земель:

Рік

Надходження від сплати земельного податку з фізичних та 
юридичних осіб, грн

Всіма платниками 
земельного податку 

(тис.грн)

В т.ч.
Фізичні особи 

(тис.грн)
Юридичні особи 

(тис.грн)
Прогнозно на 

2020 рік* 3 766 2 286 1 480

Фактично за 
10 місяців 
2020 рік**

3 566 1 931 ; ^  1 635

*Сума надходження за 2020 рік розрахована відповідно до нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок населених пунктів і земельнш ділянок (с/г призначення) 
https://ngo.land.gov.ua/uk/map/, довідника показників НГО сільгоспугідь в Україні і фактичних 
надходжень до селищного бюджету.
** Фактична сума надходження коштів до бюджету Покровської селищної об’єднаної 
територіальної громади від сплати земельного податку за 2020рік.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 
акта.

Умовно розподілили рівень поінформованості суб’єктів господарювання 
(100% - високий) на етапи:

1.Проведення зустрічі з суб’єктами господарювання по обговоренню 
даного питання -  25% (

2.Оприлюднення рішення на офіційному сайті громади -  25%
3.Оприлюднення рішення у місцевій газеті -  25%
4.Проведення анкетування суб’єктів господарювання, на яких 

поширюється дія рішення -  25%
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з 

регулюванням, є достатньо високим (близько 75%).
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з 

регулюванням, на момент проведення повторного відстеження є достатньо 
високим (близько 75%).

Рішення селищної ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 
земельного податку на 2020 рік на території Покровської селищної ради» та 
аналіз впливу регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті 
Покровської селищної об’єднаної територіальної громади (сайт: 
https://pokr.otg.dp.gov.ua) у розділі «Діяльність» підфозЦілі «Регуляторні 
акти» вкладці «Оприлюднення проектів регуляторних актів», у місцевій 
газеті «Покровський край» від 10.04.2020 (опубліковано на паперових носіях 
тираж 3211 примірників).

https://ngo.land.gov.ua/uk/map/
https://pokr.otg.dp.gov.ua


Подано повідомлення про встановлення місцевих податків та зборів на 
території Покровської селищної ради до друку у місцевій газеті 
«Покровський край» з метою ознайомлення громадськості.

Проведення анкетування суб’єктів господарювання, на яких 
поширюється дія рішення не здійснювалося.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей.
На момент повторного відстеження регуляторного акту, визначено такі 
значення показників результативності:

Показник

На момент 1і
введення у  дію 
регуляторного 

акта

На момент 
повторного 

відстеження 
регуляторного 

акта

Кількість платників земельного податку:
6501 6167

Надходження коштів до селищного бюджету 
від сплати земельного податку:
- фізичними особами, тис.грн.
- юридичними особами, тис.грн.

2 286 
1 480

1 931 
1 635

Рівень поінформованості суб’єктів 
господарювання з основних положень акта

достатньо високий 
(75%)

достатньо високий 
(близько 75%)

Показником результативності даного регуляторного^акта є збільшення 
фактичних надходжень земельного податку з фізичних «і юридичних осіб до 
селищного бюджету громади у 2020 році у порівнянні з фактичними 
надходженнями за аналогічний період 2019 року.

За результатами повторного відстеження результативності 
регуляторного акту - рішення Покровської селищної ради від 01.07.2019 року 
№Р-918-40/УІІ «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного 
податку на 2020 рік на території Покровської селищної ради» встановлено, 
що даний регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених 
цілей, відповідає вимогам Податкового кодексу України та іншим вимогам 
чинного законодавства для забезпечення надходжень до селищного бюджету.

В.о. селищного голови
30.10.2020 року

І.В. ШВИДЬ


