
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту 

,,Про ставки земельного податку на території міста Нова Каховка на  

2018 рік” (з урахуванням змін)  
Вид та назва регуляторного акту, дата 

прийняття, номер 

Рішення Новокаховської міської ради ,,Про 

ставки земельного податку на території міста 

Нова Каховка на 2018 рік” ( із змінами).  

Назва виконавця заходів з  відстеження Відділ земельних відносин та комунальної 

власності м. Нова Каховка. 

Цілі прийняття акта  Ефективне використання всіх категорій земель, 

що забезпечує надходження до бюджету, 

рівномірне навантаження  на платників податку 

з врахуванням цільового призначення та 

категорії платників. 

Строк виконання заходів з відстеження 01.01.2018 -26.12.2018 р.р. 

Тип відстеження Повторне 

Методи одержання результатів 

відстеження 

Статистичний метод шляхом аналізу 

визначених показників результативності 

регуляторного акту. 

Данні та припущення, на основі яких 

відстежувалась результативність, 

способи одержання даних 

1.Наповнення бюджету міста;  

2.Встановлення оптимальних розмірів ставок 

земельного податку з врахуванням існуючої 

ситуації та без значних змін порівняно з 

діючими раніше податками; 
3.Збереження обсягу видатків для забезпечення 

життєдіяльності міста. 

Кількісні та якісні значення показників 

результативності 

Станом на 26.12.2018 року на території 

Новокаховаської міської ради виконання 

бюджету в частині надходжень від сплати за 

землю становить 71198,56 тис. грн.. 

Заплановані показники надходжень становить 

6300,00 тис. грн.. Перевиконання планових 

показників  на 14,3% відбувається за рахунок 

залучення більшої кількості платників та більш 

чіткої роботи  організації залучення платників. 

Суми нарахувань по сплаті податку, порівняно 

із попередніми роками даним рішенням, не 

були значно змінені. В той же час більш чітко 

було прописано категорії платників, що 

сприяло залученню більшої кількості платників 

до платіжної дисципліни. 

Оцінка результатів реалізації 

регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Існуючі ставки податку за земельні ділянки 

є такими, що відповідають нормам діючого 

законодавства та одночасно не призводять до 

зниження рівня надходження платежів. 

Поінформованість населення щодо 

необхідності справляння плати за землю є 

достатньою. 

В  цілому дію регуляторного акту можна 

вважати позитивною для економіки міста. 

 

 

Начальник відділу земельних відносин 

та комунальної власності                                                                Т.А. Ковальчук 


