
Звіт  

про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта - рішення Новокаховської міської ради 

,,Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку 

міста Нова Каховка на 2019 рік” 

На виконання статей 10, 37 Закону України ,,Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з урахуванням 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308  

,,Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акту” здійснено повторне відстеження 

результативності регуляторного акту, а саме рішення Новокаховської міської 

ради міської ради від 06 червня 2019 року ,,Про встановлення ставок із 

сплати земельного податку на території міста Нова Каховка на 2019 рік”, дія 

рішення продовжено на підставі рішення міської ради від 27.06.2019 року   

№2052 ,,Про продовження терміну дії рішень міської ради на території 

Новокаховської міської територіальної громади на 2020 рік”. 

 

1.Вид та назва регуляторного акту, повторне відстеження 

результативності якого здійснюється 

Рішення Новокаховської міської ради від 06 червня 2019 року ,,Про 

встановлення ставок із сплати земельного податку на території міста Нова 

Каховка на 2019 рік”, дія рішення продовжено на підставі рішення міської 

ради від 27.06.2019 року №2052 ,,Про продовження терміну дії рішень 

міської ради на території Новокаховської міської територіальної громади на 

2020 рік”. 
 

2.Назва виконавця заходів з відстеження 

Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого 

комітету  Новокаховської міської ради. 

 

3.Цілі прийняття акту  

- застосування положень Податкового кодексу України  для 

забезпечення надходжень до бюджету з метою виконання програм: соціально-

економічних, у сфері надання адміністративних послуг тощо, фінансування 

бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 

житлово-комунального та дорожнього господарства тощо; 

- врегулювання правовідносин між Новокаховською міською радою та 

платниками земельного податку; 

 - відкритість процедури, прозорість органу місцевого самоврядування 

при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням платниками земельного 

податку. 
 

4.Строк виконання заходів 

З 01.12.2020 по 23.12.2020 року.  

5.Тип відстеження 

Повторне відстеження  

 

6.Методи одержання результатів відстеження 



Для здійснення повторного відстеження результативності прийнятого 

регуляторного акту, його ефективності проведено порівняльний аналіз 

надходжень податку до бюджету Новокаховської ОТГ та динаміки платників 

цього податку за допомогою статистичного методу. 

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акту здійснювалось 

шляхом аналізу даних фактичних показників бюджету Новокаховської міської 

ради за 8 місяців 2019 року та фактичних показників бюджету за 8 місяців 

2020 року. 
 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту 

Аналіз результативності дії зазначеного рішення ради здійснюється за 

кількісними та якісними значеннями показників результативності акту, 

основними серед яких є:  

1) загальна кількість платників: 

- кількість платників  земельного податку фізичних осіб; 

- кількість платників  земельного податку юридичних осіб; 

2) надходження земельного податку до місцевого бюджету;  

3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акту - визначається кількістю осіб, що:  

а) ознайомляться із положеннями зазначеного рішення в мережі 

Інтернет на офіційній веб - сторінці Новокаховської міської ради 

(http://novakahovka.com.ua/index.php?lng=ua) та в друкованих засобах масової 

інформації за результатами оприлюднення;  

б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого 

самоврядування;  
  

Назва показника 

Період відстеження Відхилення в 

показниках 

(збільшення ,,+”, 

зменшення ,,-“) 

Фактичні 

надходження за 

11 місяців 2019 

року 

Фактичні 

надходження за 

11 місяців 2020 

року 

Обсяг надходження земельного 

податку до бюджету об’єднаної 

територіальної громади з юридичних 

осіб (тис.грн.) 

10747,8788 9382,4466 -1365,4321 

Обсяг надходження  земельного 

податку  до бюджету об’єднаної 

територіальної громади з фізичних 

осіб (тис.грн.) 

1034,4613 1330,6930 +296,2318 

Кількість платників  земельного 

податку , на яких поширюватиметься 

дія регуляторного акту (юридичних 

осіб) 

219 212 -7 



Продовження таблиці 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей  
 

Показником результативності даного регуляторного акту є збільшення 

фактичних надходжень земельного податку з фізичних осіб до бюджету 

громади у 2020 році у порівнянні з фактичними надходженнями за 

аналогічний період 2019 року та залучення ширшого кола платників до 

сплати податку. 

Зменшення показника фактичних надходжень земельного податку з 

юридичних осіб до бюджету  громади у 2020 році у порівнянні з фактичними 

надходженнями за аналогічний період 2019 року відбулося через внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до яких плата за землю 

зменшилася за період з 01 березня по 31 березня 2020 року. 

За результатами повторного відстеження результативності 

регуляторного акту - рішення Новокаховської міської ради від 06 червня 

2019 року ,,Про встановлення ставок із сплати земельного податку на 

території міста Нова Каховка на 2019 рік”, дія рішення продовжено на 

підставі рішення міської ради від 27.06.2019  року   №2052 ,,Про 

продовження терміну дії рішень міської ради на території Новокаховської 

міської територіальної громади на 2020 рік” 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 бюджету ОТГ.  
  

 
 

Назва показника 

Період відстеження Відхилення в 

показниках 

(збільшення ,,+”, 

зменшення ,,- “) 

Фактичні 

надходження за 11 

місяців 2019 року 

Фактичні 

надходження за 11 

місяців 2020 року 

Кількість платників  земельного 

податку , на яких поширюватиметься 

дія регуляторного акту (фізичних 

осіб) 

4200 4300 +100 

Рівень поінформованості платників  

земельного податку стосовно 

основних положень регуляторного 

акту 

Відповідно до вимог Закону України ,,Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності” рішення оприлюднюється на офіційній 

сторінці Новокаховської міської ради в мережі 

Інтернет за адресою 
http://novakahovka.com.ua/index.php?lng=ua 

Один екземпляр надається до місцевого органу 

Державної податкової служби України. 


