
 

З В І Т  

про базове відстеження результативності регуляторного акту - рішення 
Новокаховської міської ради 

1.Вид та назва регуляторного акта: рішення Новокаховської міської ради «Про  
ставки орендної плати за землю на території міста Нова Каховка на 2019 рік» 
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: відділ земельних відносин 
та комунальної власності виконавчого комітету Новокаховської міської ради. 
3.Цілі прийняття регуляторного акту: виконання вимог чинного законодавства, 
реалізація повноважень Новокаховської міської ради відповідно до норм Закону 
України ,,Про  місцеве самоврядування” , ст 274 Податкового кодексу України, 
встановлення ставок плати за землю, який належить до місцевих  податків за 
земельні ділянки державної ,комунальної та приватної власності на території міста 
Нова Каховка, ефективне використання всіх категорій земель, що забезпечує 
надходження до бюджету, рівномірне навантаження  на платників податку, 
виходячи з економіко-планувальної зони, визначеної технічною документацією з 
нормативної грошової оцінки. 
4. Строк виконання заходів з відстеження: через 1 рік після набрання чинності цим 
регуляторним актом. 
5. Тип відстеження: базове відстеження. 
6. Методи одержання результатів: статистичний. 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежується даний регуляторний акт 
приймається з метою приведення у відповідність визначення розміру ставок плати 
за користування землею у місті Нова Каховка у відповідності з положенням статті 
271 Податкового кодексу України  
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: збільшення реальних 
доходів місцевих бюджетів та вдосконалення економічних відносин в місті.. 
Стабільний реальний доход місцевого бюджету зумовить зростання економічної 
активності в місті. 
9. У подальшому, відстеження результативності цього регуляторного акту буде 
здійснюватись шляхом відстеження показників наповнення бюджету за рахунок 
надходжень від сплати земельного податку.  

Перший заступник міського голови Л.Г.Чурсинов 
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