
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту 
,,Про ставки земельного податку на території міста Нова Каховка на  

2016 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 2016 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, виходячи з економіко-
планувальної зони, визначеної технічною 
документацією з нормативної грошової 
оцінки 

Строк виконання заходів з 
відстеження 

01.01.2016 -01.06.2016 

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 

- наповнення бюджету міста;  
- встановлення оптимальних розмірів 
ставок земельного податку з 
врахуванням існуючої ситуації; 
- збереження обсягу видатків для 
забезпечення життєдіяльності міста.  

Кількісні та якісні значення 
показників результативності 

Станом на 01.06.2016 року на території 
Новокаховаської міської ради виконання 
бюджету в частині надходжень від сплати за 
землю становить 2611,33 тис.грн.. 
Заплановані показники надходжень 
становить 2550,1 тис.грн.. Перевиконання 
планових показників станом у І півріччі 
відбувається за рахунок коефіцієнту 
індексації нормативної грошової оцінки 
земель за 2015 рік. 
Щодо повноти сплати за землю 

фізичними особами, що є власниками 
земельних ділянок оцінку становища можна 
буде проводити лише після завершення 
кінцевого терміну сплати земельного 
податку відповідно до вимог чинного 
Податкового кодексу (ІІ півріччя 2016 року) 

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 
 
 
Гайбура 79950 


